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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1137362 Nr: 26280-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CADAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIO VINICIUS G. DE 

AZEVEDO - OAB:13948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TASSIO VINICIUS 

GOMES DE AZEVEDO, para devolução dos autos nº 

26280-43.2016.811.0041, Protocolo 1137362, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

CIA Nº:

0706383-40.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

MAURICIO BARRIOS JUNIOR.

ADVOGADO (S):

DR. MAURICIO BARRIOS JUNIOR (OAB/MT 16640)

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais por 

MAURICIO BARRIOS JUNIOR, a fim de solicitar a devolução do valor 

recolhido indevidamente na importância total de R$ 1.970,10 (um mil 

novecentos e setenta reais e dez centavos).

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

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os pedidos de restituição deverão 

ser instruídos com os seguintes documentos:

 Procuração Judicial constando poderes específicos outorgados pelo 

interessado para finalidade de “receber e dar quitação” das partes ao 

Advogado Mauricio Barrios Junior e Pousada Penhasco LTDA-ME .

 Contrato Social da Empresa ou Escritório de Advocacia beneficiário.

 Endereço completo da Empresa.

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

 CPF de todos os sócios.

 Data de Nascimento de todos os sócios.

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

em atos do processo tais como: Formal de Partilha.

 Considerando que deve ser rigorosamente observada a presença de 

todos os itens que constam na relação, intime-se a requerente para 

apresentar os documentos acima, no prazo de 15 (quinze) dias.

Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 14 de março de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

CIA Nº:

0706187-70.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente:

MARIANA OLIVEIRA PEDROSO

Advogado (a):

ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA – OAB/MT 20.539

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido para concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita referente a taxa de desarquivamento do Processo nº 

149186 tramitado perante a Quarta Vara de Família e Sucessões de 

Cuiabá. Junta procuração e declaração de hipossuficiência.

Inicialmente insta esclarecer que a declaração de pobreza para fins de 

concessão da justiça gratuita ostenta caráter relativo.

Os documentos acostados evidenciam a capacidade financeira da 

requerente em arcar com a taxa, razão pela qual INDEFIRO a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita para a taxa de desarquivamento do 

processo, devendo a parte promover o respectivo recolhimento.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem nenhuma providência, 

arquivem-se o presente.

 Havendo a comprovação do pagamento no referido prazo, encaminhe-se 

o expediente à Divisão de Arquivo para as providências pertinentes.

Intime-se.

 Cuiabá, 14 de março de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 881504 Nr: 17705-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI RODRIGUES PORTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS 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$ 

718,39 (setecentos e dezoito 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$ 

341,54(trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1132459 Nr: 24060-72.2016.811.0041

 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: GEOVANE ANTONIO GONÇALVES FIGUEIREDO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR JERONIMO ALMEIDA 

SILVA - OAB:15188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

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

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

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

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 
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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.: 1152542 Nr: 32831-39.2016.811.0041

 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: MIZAEL SILVA LIMA, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DA MATA ROCHA - 

OAB:18258/O, ANDRE LUIS DE JESUS LAURINDO - OAB:18.483/0, 

FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 884036 Nr: 19238-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED BARRA DO GARÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCINIRA CORRÊA DE FRANÇA - 

OAB:13.859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DO VALE 

MASCARENHAS DA SILVA - OAB:19638

 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$ 

1.136,06 (um mil e cento e trinta e seis reais e seis centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$568,03(quinhentos e sessenta e oito reais e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$568,03(quinhentos e 

sessenta e oito 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425270 Nr: 8744-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUADALUPE ANGELA TRAMARIM DE OLIVEIRA, 

HELENA AUGUSTA CRUZ DE DEUS, HERAK FRANCISCO XAVIER, HERON 

MOREIRA, HOMERO ESAÚ DOS SANTOS, HORÁCIO TEIXEIRA DE SOUZA 

NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANECLÉIA MARTINS XAVIER - 

OAB:39.743/PR, RENATO BENVINDO FRATA - OAB:27187/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Certifico que foi deferido o pedido de desarquivamento dos autos 

solicitado pela parte.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1063382 Nr: 52526-13.2015.811.0041

 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: MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, MARCELO TESHEINER CAVASSANI - 

OAB:71318/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126267 Nr: 21416-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO JOSE BATISTA PEREIRA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA MARCELINA JOSE 

BATISTA - OAB:17.349/MT, CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE 

ANDRADE - OAB:, JOSE PEDRO MATIAS - OAB:18304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14.485

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174797 Nr: 42031-70.2016.811.0041

 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: DONIZETI LAMIM, LINDOLFO ALVES DA COSTA, 

ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

OAB:9229/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191698 Nr: 1975-58.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO HENRIQUE DA SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, SILVANA DA FONSECA ROSAS SILVA - 

OAB:OAB/MT 19926/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA - OAB:11990, THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 132690 Nr: 11433-32.1999.811.0041

 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 BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZÁRIO, ANTÔNIO LUIZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOMAT PRODUTOS SIDERURGICOS IND. E 

COM. LTDA

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

SILVA - OAB:6.565-MT, LEONIR GALERA MARI - OAB:3.007-MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 Visto.

Tendo em vista, a nomeação do Dr. ANTÔNIO LUIZ FERREIRA DA SILVA 

nos autos principais, determino a intimação do novo administrador judicial, 

para que manifeste no prazo de 05 dias úteis, acerca do crédito do 

habilitante.

Em seguida encaminhem-se os autos ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1035545 Nr: 39371-40.2015.811.0041

 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: REGENFER OXICORTE E PLASMA LTDA, ADRIANO 

COIMBRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL MINÉRIO MINERAÇÃO SULTAN 

AYTHEE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES RICARDO - 

OAB:249.727/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I - Defiro o pedido retro. Cite-se a requerida observando o endereço 

indicado pelo credor à fl. 29.

II - Apresentada a contestação, ou efetuado o depósito elisivo da falência, 

intime-se a requerente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

III – Em seguida, ao Ministério Público para parecer.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1246585 Nr: 20130-12.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL TADEU DA SILVA

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

MECANICA TAVARES LTDA - ME, CESAR V. SOUZA & CIA LTDA - EPP, 

BLITZ AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

efeitos (fls. 27/39).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por LOURIVAL TADEU 

DA SILVA, por dependência aos autos da recuperação judicial da VOGT 

TAVARES DOS SANTOS LTDA – ME E OUTRAS (Processo nº 

17723-04.2015.811.0041 – Código 988084), 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.: 1274139 Nr: 29073-18.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO JUNG ADVOGADOS ASSOCIADOS, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

MODELO LTDA

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

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

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

OAB:9027-B/MT, MAURO CRISTIANO MORAIS - OAB:26.378/PR, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Visto.

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

efeitos (fls. 28/34).

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

ADVOGADOS ASSOCIADOS, por dependência aos autos da Falência do 

SUPERMERCADO MODELO LTDA (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 

Código: 800492), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1272659 Nr: 28510-24.2017.811.0041
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 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SATURNINO FERNANDES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA TAVARES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/MT 12.970-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

efeitos (fl. 56).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por SATURNINO 

FERNANDES FILHO, por dependência aos autos da recuperação judicial da 

MECÂNICA TAVARES LTDA - ME (Processo nº 17723-04.2015.811.0041 – 

Código 988084), 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.: 1274140 Nr: 29074-03.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO JUNG ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE BOM DIA COMERCIO 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

efeitos (fls. 25/31).

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

ADVOGADOS ASSOCIADOS, por dependência aos autos da Falência do 

SUPERMERCADO MODELO LTDA (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 

Código: 800492), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1258820 Nr: 23967-75.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTROESTE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

efeitos (fls. 09/11).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por CENTROESTE 

CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, por dependência aos autos da 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 

(Processo nº 046354-55.2015.811.0041 – Código 1049831), 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.: 1258786 Nr: 23942-62.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA DOS TAVARES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

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

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

valor de R$ 3.540,67 (fl. 5-v), atualizado até 31/06/2017, tendo sido o 

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

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

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

a data do pedido de recuperação judicial.

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

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

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1241761 Nr: 18629-23.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA CANDIDO DE LIMA

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

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BRUNO CAMACHO 

DE ABREU - OAB:18215/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Visto.

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

efeitos (fl. 12).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por LUCIANA CANDIDO 

DE LIMA, por dependência aos autos da recuperação judicial da DSS 

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (Processo nº 

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

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191677 Nr: 1958-22.2017.811.0041

 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: AMILTON PEDROSO 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, KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - 

OAB:19498/O

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

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

OAB:11990/OAB-MT

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

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

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

AMILTON PEDROSO DA SILVA, no quadro de credores da recuperanda, 

para que passe a constar o valor de R$ 13.000,00, classificado como 

trabalhista.Ciência ao Ministério Público.Isento de custas e honorários 

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

praxe.Expeça-se o necessário.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1179427 Nr: 43577-63.2016.811.0041

 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: PAMELLA SANY PINHEIRO RIBEIRO, BRUNO 

CARVALHO DE SOUZA

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

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:OAB/MT 17.526, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198

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

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

OAB:11990/OAB-MT

 Visto.

PAMELLA SANY PINHEIRO RIBEIRO ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de LARC 

CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (Processo nº 

12268-24.2016.811.0041 – Código 1104288), com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 10.300,00, no quadro geral de credores, juntando, 

para tanto, os documentos que entendeu necessários (fls. 07/11).

A recuperanda requer a improcedência dos pedidos, em face da evidente 

inobservância aos termos do artigo 9º, inciso II, ou, alternativamente, seja 

julgada parcialmente procedente para que passe a constar em favor do 

habilitante o valor apurado na Justiça do Trabalho até a data do 

ajuizamento da recuperação judicial (fls. 15/16).

O Administrador Judicial manifesta pela inclusão do crédito do habilitante 

(fls. 18/19).

Parecer do Ministério Público (fls. 20/21).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça Trabalhista, que reconheceu a existência 

de crédito no valor total de R$ 10.300,00, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0001206-11.2016.5.23.0006.

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

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

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

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

pagamento dos juros.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

PAMELLA SANY PINHEIRO RIBEIRO, no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 10.300,00, 

classificado como trabalhista.

Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191591 Nr: 1905-41.2017.811.0041

 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: FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA, BRUNO CARVALHO 

DE SOUZA

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

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:17526, 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

 Visto.

FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de LARC 

CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (Processo nº 

12268-24.2016.811.0041 – Código 1104288), com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 45.500,00, no quadro geral de credores, juntando, 

para tanto, os documentos que entendeu necessários (fls. 07/14).

A recuperanda requer a improcedência dos pedidos, em face da evidente 

inobservância aos termos do artigo 9º, inciso II, ou, alternativamente, seja 

julgada parcialmente procedente para que passe a constar em favor do 

habilitante o valor apurado na Justiça do Trabalho até a data do 

ajuizamento da recuperação judicial (fls. 17/18).

O Administrador Judicial manifesta pela inclusão do crédito do habilitante 

(fls. 20/21).

Parecer do Ministério Público (fls. 22/23).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça Trabalhista, que reconheceu a existência 

de crédito no valor total de R$ 45.500,00, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0001300-71.2016.5.23.0001.

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

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

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

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

pagamento dos juros.

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

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 
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determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA, no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 45.500,00, 

classificado como trabalhista.

Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1161111 Nr: 36428-16.2016.811.0041

 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: AFONSO RODRIGUES DOS SANTOS, 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, LELIS BENTO DE RESENDE - OAB:12675

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

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

OAB:11990/OAB-MT

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

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

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

AFONSO RODRIGUES DOS SANTOS, no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 10.000,00, 

classificado como trabalhista.Ciência ao Ministério Público.Isento de custas 

e honorários advocatícios.Após, cumprida, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.Expeça-se o necessário.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191674 Nr: 1955-67.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRSON MEIRA, 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, KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - 

OAB:19498/O

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

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

OAB:11990/OAB-MT

 Visto.

JAIRSON MEIRA ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar seu 

crédito junto à recuperação judicial de LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA (Processo nº 12268-24.2016.811.0041 – Código 

1104288), com sua consequente inclusão do valor de R$ 9.500,00, no 

quadro geral de credores, juntando, para tanto, os documentos que 

entendeu necessários (fls. 07/08).

A recuperanda requer a improcedência dos pedidos, em face da evidente 

inobservância aos termos do artigo 9º, inciso II, ou, alternativamente, seja 

julgada parcialmente procedente para que passe a constar em favor do 

habilitante o valor apurado na Justiça do Trabalho até a data do 

ajuizamento da recuperação judicial (fls. 12/13).

O Administrador Judicial manifesta pela inclusão do crédito do habilitante 

(fls. 15/16).

Parecer do Ministério Público (fls. 17/18).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça Trabalhista, que reconheceu a existência 

de crédito no valor total de R$ 9.500,00, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000769-61.2016.5.23.0008.

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

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

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

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

pagamento dos juros.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

JAIRSON MEIRA, no quadro de credores da recuperanda, para que passe 

a constar o valor de R$ 9.500,00, classificado como trabalhista.

Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1199711 Nr: 4612-79.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GONÇALVES, AJ1 Administração 

Judicial

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE DI GIORGIO 

MARZABAL - OAB:17444, 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

 Visto.

CARLOS ROBERTO GONÇALVES ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de ENPA 

ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (Processo nº 29997-63.2016.811.0041 – 

Código 1146110), com sua consequente inclusão do valor de R$ 6.037,92, 

no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os documentos que 

entendeu necessários (fls. 06/12).

A recuperanda e a Administradora Judicial manifestam pela retificação do 

crédito do habilitante, para que passe a constar no quadro geral de 

credores o valor de R$ 6.000,00 (fls. 16/17 e 20/21).

Parecer do Ministério Público (fls. 22/23).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça Trabalhista, que reconheceu a existência 

de crédito no valor total de R$ 6.000,00, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0024651-97.2016.5.24.0081.

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

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

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

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

pagamento dos juros.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

CARLOS ROBERTO GONÇALVES, no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 6.000,00, 

classificado como trabalhista.

Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174844 Nr: 42063-75.2016.811.0041

 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: CERILO CONSTANCIO DE JESUS, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO DE SOUSA FERREIRA 

- OAB:MT 15.412, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764A
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 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

 Visto.

CERILO CONSTÂNCIO DE JESUS ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de ENPA 

ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (Processo nº 29997-63.2016.811.0041 – 

Código 1146110), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

53.253,69, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 07/10 e 13).

A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam pela inclusão do 

crédito em razão de não haver óbice a sua habilitação (fls. 16/17 e 26/27).

Parecer do Ministério Público (fls. 28/29).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor total de R$ 53.253,69, resultante dos autos 

da reclamação trabalhista nº 0001239-35.2015.5.23.0006.

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

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

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

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

pagamento dos juros.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

CERILO CONSTÂNCIO DE JESUS, no quadro de credores da recuperanda, 

no valor de R$ 53.253,69, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 975222 Nr: 11703-94.2015.811.0041

 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: ELTON DE CAMPOS SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, CESAR LIMA DO NASCIMENTO - OAB:4651/MT

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

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1076342 Nr: 58149-58.2015.811.0041

 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: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1038964 Nr: 41118-25.2015.811.0041

 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: ANA ACACIA FRANCISCA DE OLIVEIRA, CARLOS 

HENRIQUE RACHID DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

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

OAB:18.707-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15948, 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 das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 840749 Nr: 45099-33.2013.811.0041

 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: MARCIO JOSÉ DE PAULA, ESCRITORIO AUDE, ALMEIDA 

E SANO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA 

LTDA

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

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

OAB:684-COREC, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT

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

OAB:9229/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.: 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:

 2.1 – Com a manifestação de JOSÉ NILSON MONTEIRO DOS SANTOS, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer sobre o 

pedido e, após conclusos para deliberações.3 – Pelas razões acima 

expostas dou por prejudicado os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos 

[...] Intime-se o administrador judicial e a massa falida para, no prazo 

comum de 10 (dez) dias úteis, manifestarem sobre as alegações do 

BANCO SOFISA S/A.8 – Intime-se o administrador judicial para, no prazo 

de 10 (dez) dias úteis, cumprir os itens “1.2” e “2.1”. 9 – Finalmente, 

ACOLHO o pedido formulado por GILBERTO EGLAIR POSSAMAI, para o 

fim de designar o dia ¬¬10 DE ABRIL DE 2018, ÀS 15:00 HORAS para 

realização de AUDIÊNCIA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA, a fim de possibilitar 

discussão sobre o imóvel por este adquirido perante a Justiça do 

Trabalho.9.1 – Visando conferir celeridade ao feito, autorizo que o terceiro 

interessado, GILBERTO EGLAIR POSSAMAI, o administrador judicial, a 

advogada da massa falida, a ilustre representante do Ministério Público e 

sejam intimados da data da audiência, por telefone, mediante certidão nos 

autos.9.2 – Objetivando garantir maior transparência e assegurar os 

interesses dos credores e dos terceiros interessados no deslinde do 

processo, determino que a presente decisão seja imediatamente 

encaminhada ao DJE para publicação.10 – Ante o erro material constatado 

pelo administrador judicial na relação de credores por este trazida aos 
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autos, no que tange à crédito de CLÁUDIA REGINA OLIVEIRA DOS 

SANTOS, determino seu remanejamento para a classe trabalhista.10.1 – 

Considerando que o administrador judicial informa que, na mesma data do 

protocolo de sua manifestação, já encaminhou para a secretaria do Juízo 

via e-mail a minuta do edital com a correção ora determinada, expeça-se 

edital, contendo a relação de credores do administradora judicial (art. 7º, 

§2º, da Lei n.º 11.101/2005).10.2 - Confeccionado o Edital, intime-se o 

administrador judicial para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

providencie sua retirada e publicação.Expeça-se o necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1040059 Nr: 41655-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DE BARROS LTDA EPP, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LASTHENIA DE FREITAS VARÃO 

- OAB:4.695/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Cuida-se de IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA apresentada por DE 

BARROS LTDA nos autos da AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL (código 

978761) ajuizada pela MASSA FALIDA DA COTTON KING LTDA, aduzindo, 

em síntese que se o valor perseguido pela falida nos autos principais 

possui valor certo, no caso a quantia de R$ 112.755,328,59, a massa não 

poderia ter atribuído à causa a “singela importância de R$ 1.000,00 (um mil 

reais)” (sic – fl. 05).

De início determino o desapensamento do processo falimentar, devendo o 

incidente ser apensado aos autos da AÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

CIVIL.

Cumprida que seja a determinação supra, intime-se a massa falida e o 

administrador judicial, para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) 

dias úteis (CPC/2015 – art. 293).

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

Após, conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se imediatamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 357063 Nr: 32994-97.2008.811.0041

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P 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 Alonso Lemes, MARCOS JOSE MARTINS 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DE CURSOS DE CUIABÁ LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT, Marcos Jose 

Martins Fernandes - OAB:, VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 4682-A, VLAMIR ASSAD DE LIMA JUNIOR - 

OAB:8.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Vistos.

Habilitação de crédito trabalhista proposta por Marcelo Alonso Lemes em 

desfavor de União de Cursos de Cuiabá Ltda.-ME.

1. Intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 dias, manifestarem o 

que entender de direito, diante do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça.

2. Após, intime-se o administrador judicial para proceder à retificação do 

quadro-geral de credores da empresa União de Cursos de Cuiabá Ltda.

-ME, nos termos do acordão de fls. 107/113.

3. Inexistindo manifestações no prazo assinalado, certifique-se e 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

Cuiabá, 14 de março de 2017.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1255401 Nr: 22801-08.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCENTIVO MULTISETORIAL I - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, INCENTIVO FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL II, PIATÃ 

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO 

CRÉDITO PRIVAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON F. C. COUTINHO - 

OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de Ação Revocatória proposta pelo administrador judicial 

da massa falida de Grupal Agroindustrial S.A. e outras (código 847490), 

(...). É o breve relatório. Decido. (...) Ainda, de ofício, determino a exclusão 

do administrador judicial do polo ativo deste processo, (...). (...) Assim, as 

circunstâncias acima narradas, (...), para justificar a suspensão da 

exigibilidade dos respectivos instrumentos contratuais até o julgamento do 

mérito da presente actio. (...) Por conseguinte, igualmente defiro o pedido 

constante no item b da petição inicial, (...). (...) Assim, acolhendo os 

pedidos dos itens c e d, determino a expedição dos seguintes ofícios, (...), 

sob pena as penas da lei: (...) No que diz respeito aos pedidos de 

urgência (...), correspondentes aos itens f, g e h da petição inicial (fls. 

83/84), defiro-os, (...). Quanto ao pedido de sobrestamento do Pedido de 

Restituição (...), acolho a pretensão da parte autora, (...). Por outro lado, 

indefiro o pedido correspondente ao item i da inicial, quanto ao 

sobrestamento das Impugnações de Crédito (...), por não verificar 

necessidade neste momento. Com relação ao pedido de autorização para 

manutenção do recebimento das parcelas do arrendamento do imóvel em 

questão pela massa falida (item j da petição inicial), (...). Defiro o pedido de 

requisição de informações ao 15º Distrito Policial de São Paulo e à 7ª Vara 

de São Paulo (fl. 85), (...). (...) Por tais motivos, indefiro o pedido de 

urgência formulado às fls. 674/708. (...) Assim, indefiro o pedido de justiça 

gratuita formulado na exordial, porém autorizo o recolhimento das custas 

judiciais no momento oportuno, (...). No que se refere ao teor do 

requerimento ministerial (...), de forma que indefiro a propositura. 

Requisitem-se às Varas Federais de Cuiabá/MT e São Paulo/SP, (...). 

Trasladem-se cópias desta decisão (...). Cumpridas as deliberações 

acima, citem-se, fazendo constar dos mandados as advertências do art. 

344 do CPC. (...) Cuiabá, 14 de março de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1161078 Nr: 36408-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DA GUIA MESSIAS, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16.216/O, 

RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - OAB:12445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando os autos, intimo o patrono da parte autora para proceder 

com a carga dos autos, no prazo de 05 dias, sob pena de devolução ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1210682 Nr: 8632-16.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

 PARTE AUTORA: MANOEL DAVINO DE QUEIROZ, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

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

SILVA - OAB:6565, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Impulsionando os autos, intimo a parte autora para retirar os documentos 

solicitados às fls. 39/40, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 235321 Nr: 4437-71.2006.811.0041

 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: FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., 

JOÃO CARLOS BRITO REBELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FWP OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE MARIN - OAB:141.661-SP, 

JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024/MT, MÁRCIA DE MELLO 

ALCOFORADO - OAB:199.438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ingressou com 

PEDIDO DE FALÊNCIA da empresa FWP – OPERADORA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA, que teve sua falência decretada pela decisão proferida 

em 10/07/2007 (fls. 141/144).

Após sucessivas nomeações, foi nomeado como administrador judicial o 

advogado JOÃO CARLOS BRITO REBELLO (fl. 195), que também 

renunciou como se vê à fl. 201.

Desse modo, ante a renúncia de fl. 201, nomeio em substituição, para 

exercer o encargo de administradora judicial, a ALINE BARINI NÉSPOLI, 

advogada inscrita na OAB/MT sob o n.º 9.229, com escritório sito à 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n.º 2.000, sala 707 (Centro 

Empresarial Cuiabá), Bairro Bosque da Saúde, CEP: 78.050-000, 

Cu iabá /MT ,  f one :  ( 65 )  3359 -2316 /99983 -3166 ,  e -ma i l : 

alinebarini@abn.adm.br, site: www.abn.adm.br, que deverá ser intimada 

pessoalmente para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 48 

(quarenta e oito) horas, assinar na sede do Juízo, o termo de 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as 

responsabilidade a ele inerentes.

Firmado o termo de compromisso, a administradora judicial deverá, no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis, apresentar um relatório, contendo de forma 

pormenorizada todos os bens da massa, a relação das 

habilitações/impugnações ao crédito com suas respectivas fases 

processuais, podendo, ainda, noticiar quaisquer fatos que repute como 

relevantes ao conhecimento do Juízo.

Com a manifestação da nova administradora judicial, encaminhem-se os 

autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 736861 Nr: 33316-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. BUSSIKI CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS - 

ME

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

OAB:684-COREC, THIAGO GALVÃO SEVERI - OAB:207754/SP

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

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT

 Face a todo o exposto, passo a tecer as seguintes deliberações:1 – 

INTIME-SE PESSOALMENTE, o Administrador Judicial nomeado para, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, assinar, na sede do Juízo, o temo de 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as 

responsabilidades a ele inerentes.2 – Assinado o termo de compromisso, 

o Administrador Judicial deverá proceder à imediata arrecadação dos 

bens, documentos e livros (artigo 110), bem como a avaliação dos bens, 

separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem (artigos 108 e 

110), para realização do ativo (artigos 139 e 140), sendo que ficarão eles 

sob sua guarda e responsabilidade (artigo 108, § 1º), devendo a fim de 

evitar risco para a execução da etapa de arrecadação, providenciar a 

lacração do local onde se encontram os bens a serem arrecadados (artigo 

109), ficando, por ora, o Administrador Judicial como depositário.3 – No 

que concerne aos livros deve o Administrador Judicial providenciar o seu 

encerramento e guarda em local que indicar.4 – Determino que o Sr. 

GESTOR JUDICIÁRIO, expeça edital conforme determinado no item “10” da 

decisão de fl. 101/verso.2.1) Expedido o edital, intime-se o Administrador 

Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis proceder à sua retirada e 

comprovar sua publicação.5 – Oficie-se à JUCEMAT para que anote em 

seus registros a expressão “falido”, a data da decretação da falência e a 

inabilitação para atividade empresarial, conforme determinado no item “4” 

da decisão de fl. 101.6 – Certifique o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO se as 

determinações contidas os itens “6”, “7”, “8”, foram integralmente 

cumpridas, e, em caso negativo proceda ao imediato 

cumprimento.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se, dando 

ciência ao Ministério Público.Expeça-se o necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 121115 Nr: 9291-16.2003.811.0041

 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: MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO PEREIRA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA BATISTA DE OLIVEIRA 

COSTA - OAB:16919/GO, DÍDIMO DE OLIVEIRA COSTA - OAB:4738/GO, 

HÉLIO MACHADO COSTA JÚNIOR - OAB:5682/O, JOSE MARIA NETO - 

OAB:9372/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Visto.

MIDWAY INTERNATIONAL LBS LTDA ingressou com PEDIDO DE FALÊNCIA 

da empresa JAIRO PEREIRA DA SILVA-ME, que teve sua falência 

decretada pela decisão proferida em 13/10/2010 (fls. 179/182), ocasião 

em que foi nomeado como administrador judicial o advogado militante no 

Estado de Goiás, DÍDIMO DE OLIVEIRA COSTA, que declinou do encargo à 

fl. 185.

Nomeado em substituição o advogado CARLOS GUIMARÃES JÚNIOR (fl. 

188), que assinou o termo de compromisso à fl. 194, passando então a 

manifestar nos autos.

Em razão da dificuldade para encontrar o requerido, foi determinada a 

expedição de edital na forma do artigo 257, II, do novo Código de Processo 

Civil, com o fim de intimar o representante da falida para apresentar em 

juízo a relação de credores, além de todos os livros e documentos 

contábeis da empresa (fl. 204), tendo sido certificado à fl. 206, que o 

falido quedou inerte.

Substituo o atual administrador judicial pela empresa EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o n.º 26.149.662/0001-11, com endereço sito à Rua 

24 de Outubro, n.º 959, sala A, bairro Popular, Cuiabá (MT), fone (65) 

99233-3270, email: breno@exladministracaojudicial.com.br, que deverá 

ser intimada pessoalmente na pessoa de seu representante legal, para, 

dizer se aceita o encargo, e, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

assinar, na sede do Juízo, o termo de compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades a ele 

inerentes.

Firmado o termo de compromisso, o administrador judicial deverá, no prazo 

de 30 (trinta) dias úteis, apresentar um relatório, contendo de forma 

pormenorizada todos os bens da massa, a relação das 

habilitações/impugnações ao crédito com suas respectivas fases 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021916/3/2018 Página 12 de 543



processuais, podendo, ainda, noticiar quaisquer fatos que repute como 

relevantes ao conhecimento do Juízo.

Com a manifestação do novo administrador judicial, encaminhem-se os 

autos ao Ministério Público para parecer.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1200381 Nr: 4782-51.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PYRAMID AGROPASTORIL LTDA, COTTON 

KING LTDA, MUNDIAL COTTON S/A, COTTONORTH TECELAGEM 

CONFECÇÕES S/A, AGROPECUÁRIA SÃO LUCAS S/A, SAINT GERMANY 

AGROINDUSTRIAL LTDA, MOINHO SANTO ANTONIO S/A, PYRAMID 

CONFECÇÕES S/A, AGROPECUÁRIA SANTA JULIA S/A, ETOILE 

TECELAGEM E CONFECÇÕES LTDA, ALAIN ROBSON BORGES, ROYAL 

ETIQUETAS S/A, AÇOLIDER INDUSTRIA E LAMINAÇÃO DE AÇO S/A, 

CONSTRUTORA METTA LTDA, ESPÓLIO DE JOSÉ OSMAR BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO ROSA VALARELLI 

JUNIOR - OAB:235.379/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

VALARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA em face da MASSA 

FALIDA DA COTTON KING LTDA E OUTROS, em trâmite inicialmente 

perante o Juízo da 24ª Cível da Comarca de São Paulo (SP), e que foi 

remetida ao Juízo Universal da falência pela decisão proferida à fl. 482 

(volume 03).

Conforme certificado à fl. 483 (volume 03), em razão do valor atribuído à 

causa (R$ 13.200.000,00), o exequente deve recolher, a título de custas 

processuais a quantia de R$ 31.545,25, mais R$ 20.000,00, referente à 

taxa judiciária.

Assim, intime-se o exequente, na pessoa de seu advogado regularmente 

constituído nos autos para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, promover o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC/2015 – art. 290).

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos 

para extinção.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1282363 Nr: 2517-42.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTTON KING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELÍCIO ROSA VALARELLI JUNIOR, INTER 

SOLUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA

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

OAB:9229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face a todo o exposto passo a tecer as seguintes deliberações:1 – Pelas 

razões acima expostas RETIFICO DE OFÍCIO o valor atribuído à causa para 

a quantia de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), devendo o Sr. 

Gestor Judiciário proceder às devidas alterações na capa dos autos, nos 

registros e na autuação do feito, inclusive junto ao Cartório Distribuidor.2 – 

INTIMEM-SE AS REQUERENTES para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

apresentarem nos autos procuração a ser outorgada pelo administrador 

judicial à advogada que assina a petição inicial.3 – ACOLHO o pedido das 

requerentes para o fim de autorizar o diferimento do pagamento das 

custas processuais.4 – Finalmente, apensem-se aos autos da falência 

(459997), ação de responsabilidade civil (978761) e ação de extensão 

dos efeitos da falência ao grupo econômico “de fato” 

(1235640).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1282364 Nr: 2518-27.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTTON KING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJALMA GONÇALVES LUIS, JUSTINIANO 

VIEIRA ROCHA

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

OAB:9229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto. MASSA FALIDA DA COTTON KING LTDA E DE SEU GRUPO 

ECONÔMICO “DE FATO”, representada por seu administrador judicial 

ingressaram perante o Juízo Universal da Falência com “AÇÃO 

REVOCATÓRIA FALENCIAL SUBJETIVA” em face de ADJALMA 

GONÇALVES LUIS e JUSTINIANO VIEIRA ROCHA. (...) Face a todo o 

exposto passo a tecer as seguintes deliberações: 1 – ACOLHO o pedido 

das requerentes para o fim de autorizar o diferimento do pagamento das 

custas processuais. 2 – INTIMEM-SE AS REQUERENTES para, no prazo de 

10 (dez) dias úteis, apresentarem nos autos procuração a ser outorgada 

pelo administrador judicial à advogada que assina a petição inicial. 2.1 – 

Com a manifestação, voltem-me conclusos para deliberações. 3 – Sem 

prejuízo da determinação supra, apensem-se aos autos da falência 

(459997), ação de responsabilidade civil (978761) e ação de extensão 

dos efeitos da falência ao grupo econômico “de fato” (1235640). 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 230343 Nr: 37236-07.2005.811.0041

 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: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO - SABESP, WILSON SAENS SURITA JUNIOR, RONIMARCIO 

NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, RENATA COSTA BOMFIM - OAB:131915/SP, VERA LUCIA 

MAGALHÃES - OAB:190514/SP, Wilson Parreira de Souza - 

OAB:173722/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4.247/MT, ronimarcio naves - OAB:

 Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios porque manejados a 

destempo e contra decisão que não trata da matéria a que se refere a 

fundamentação do recurso, e, ainda, em nome da utilidade e da eficácia 

das decisões judicias, declaro não existir qualquer omissão que 

merecesse pronunciamento, integração ou aclaramento por força da regra 

do art. 1022, II, do CPC.Intimem-se, e uma vez certificado quanto à 

publicação da presente, voltem os autos conclusos para as demais 

deliberações pertinentes à fase executiva.Às providências.Cuiabá, 14 de 

março de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 72797 Nr: 1718-39.1994.811.0041

 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: CASA FACHADA LTDA, JUCILENE APARECIDA DA 

SILVA E COELHO DE SOUSA, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

EMBALAGENS LTDA

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, Cristiane Lourdes Ribeira - OAB:136.173, 

JOYCE DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - OAB:12.923-MT, THEREZINHA 

DE JESUS DA COSTA WINKLER - OAB:25730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BROMBERG GONCALVES DE 

RESENDE - OAB:4361/MT

 Em cumprimento ao item 6 da decisão retro, procedo à publicação da 

sentença que decretou a quebra da empresa VAGEL COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA: "(...)declaro aberta hoje às 13:00 

horas, a FALÊNCIA da empresa VAGEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

EMBALAGENS LTDA, devidamente cadastrada no C. G. C /MF sob o nº 
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26.582.536./0001, firma sediada à Rua "P", S/N, Distrito Industrial, nº 56 - 

nesta Capital, representados pelos seus proprietários Sr. EDSON 

TARCISIO DE OLIVEIRA CAMPOS, portador do CPF nº 144.460.736-72 e 

Sra. MAGDA SILVA CAMPOS, portadora do CPF 231.698.186-00, fixando 

em 60 dias o termo legal da quebra, retroativo ao protesto existentes nos 

autos. (...)"

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 849878 Nr: 53007-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VELY BERGAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FERREIRA DE SOUZA, SALVADOR 

APARECIDO, CARLÃO DA FILADÉLFIA, MANOEL MESSIAS GUIMARÃES, 

MANOEL BORGES DE CARVALHO, NIUZETE COUTINHO MAGALHÃES, 

JULIO CESAR SOUZA FILHO, ADORIAS ALVES DE ARAUJO, Adelar de 

Oliveira Starki, Cristina Gonçalves Guerra, Adeilson de Oliveira, Lorenir 

Secchi, Otávio Paulo de Alcântara, Milton Barbosa, Adailton Barra, Valdir, 

JULIO CESAR JUNIOR SANTOS DE ABREU, Reinaldo Tito, ANTONIO 

CARLOS VENTURA, MACIEL SANTOS BATISTA, REUS INDETERMINADOS 

(QUE SE ENCONTRAM NA POSSE DO IMÓVEL), Valderlei Pio, Marcos 

Rogério da Silva, Gerson Souza, Silas Lopes, TERCEIROS 

INTERESSADOS, AUSENTES E INCERTOS., REUS INOMINADOS, 

ALEXSANDRO DE ABREU PERES, LUIZ CARLOS QUEIROZ, JORGE IRANI 

QUEIROZ, ANTONIO CARVALHO PERES, ARLINDO FERNANDES 

PACHECO, JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA, NIVALDO GONÇALVES 

RODRIGUES, HELIO DE SOUZA, ADEMIR BRASILIANO DE BARROS, 

LUCIANO DA SILVA CARDOSO, VIRGILIO GONÇALVES FILHO, ELIZEU 

ANTONIO QUEIROZ, AMILTON DE CARVALHO PERES, ANTONIO CANDIDO 

NETO, LEVINO APARECIDO CARDOSO, LORENTINO DO CARMO DE 

JESUS, MARLENE GONÇALVES RODRIGUES, SILVANEI RODRIGUES 

GOULART, VALDIR VILLA, JOSÉ CARLOS GOULART, RONI ELIAS 

CARDOSO, JAIR PIVETA DE BRITO, ANTONIO VAZ VARGAS, DAIANE 

BERNARDES PRESTES, MARLI CORREIA NARDY, CATIA DOS SANTOS 

SANTANA, ERNANDA BERNARDES PRESTES, IDENILDA DE SOUZA 

SANTOS, GELSON MORBACH, JOÃO PAULO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:21.949-O/MT, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, MARCEL 

ALEXANDRE LOPES - OAB:6454, TATIANA MONTEIRO COSTA E SILVA 

- OAB:7.844-B

 Certifico que todos os documentos necessários à realização da inspeção 

judicial e da audiência de conciliação foram expedidos nos autos apensos 

(cód. 128657), tendo em vistaa realização em conjunto dos atos. Nada 

mais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 885006 Nr: 19854-83.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGUES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIRO BATISTA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCÉLIA BASTO DE SOUSA - 

OAB:9841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 10.129

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte REQUERIDA, desta 

decisão a fim de que cessem os atos descritos na petição, sob pena de 

aplicação de multa no importe de 20% (vinte por cento) por ato atentatório 

a dignidade da justiça e perda do direito de falar nos autos até a purgação 

do débito, conforme disposto no art. 77, VI, §1º e §2º do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 466141 Nr: 33466-30.2010.811.0041

 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: ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA RURAL QUATRO IRMÃOS, VIANA 

ALIMENTOS LTDA, ENGEART INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, 

ANTONIO COSTA FERREIRA, MARCOS FALEIROS DA SILVA, ANDRÉIA 

TREVISOL FALEIROS DA SILVA, RIAD FOUAD SALIM SALIM, NESRINE DIB 

CHIBLI SALIM, JOEL GONÇALVES FILHO, EURIDES SCORPIONI 

GONÇALVES, EVINER VALÉRIO, JANILÚCIA MEDRADE DOS SANTOS 

VALÉRIO, KHALED HAMAD HAYMOUR, MALAKY GEBARA HAYMOUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSTA DOS REIS - 

OAB:12728/MT, MARCELO ZAGONEL - OAB:11.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:5698-A, FLAVIO 

ARAUJO LEMES FERREIRA - OAB:12263, GEISY CARINE MIRANDA DA 

SILVA - OAB:8198, JOAO PAULO VINHA BITTAR - OAB:14370, 

LIDIOMAR VALÉRIO - OAB:12625, MÁRCIO FALEIROS DA SILVA - 

OAB:12568, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB:14941/O, 

MÁRIO MÁRCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:4971/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, e nos termos do item 2.10.1, da 

seção 10, da CNGC, conforme abaixo transcrito, INTIMO A ADVOGADA 

BARBARA FERREIRA ARAÚJO, OAB-MT 20170/0 a devolver o(s) 

processos CÓDIGO(S) 466141, 353583, 752318, 720673 E 731965, NO 

PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. "Seção 10 - Cobrança de 

Autos. 2.10.1 - O Escrivão manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 900197 Nr: 29985-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILADELFO DOS REIS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:15747, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - 

OAB:18.960/O, THAIS REGINA RETORE - OAB:12.689-B, THIAGO 

MAGANHA DE LIMA - OAB:17.538/O

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 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, e nos termos do Artigo 363, 

Parágrafo Único, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S)REJANE 

CRISLEY BARROZO a devolver o(s) processos, NO PRAZO DE 24 

HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1266095 Nr: 26385-83.2017.811.0041

 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: ASSUF - ASSOCIAÇÃO UNIDA DE FILADELFIA, JOSÉ 

LUIZ PINTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILADELFIO DOS REIS DIAS, INTEGRANTES DA 

ASSOCIAÇÃO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 
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nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos do Artigo 363, 

Parágrafo Único, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S)REJANE 

CRISLEY BARROZO a devolver o(s) processos, NO PRAZO DE 24 

HORAS.

3ª Vara Cível

Intimação

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012374-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON OTAVIANO DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais finais, sob pena de inscrição na divida ativa e 

posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014200-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO LEANDRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais finais, sob pena de inscrição na divida ativa e 

posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001061-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HAJAR DE ARRUDA CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais finais, sob pena de inscrição na divida ativa e 

posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011184-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI XAVIER DO REGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10157044 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002100-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA RODRIGUES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, consoante documento anexo. Data: 

08/05/2018 Horário: 09:00 horas Local: Avenidas das Flores, 843, Sala 11, 

1º Andar, Bloco Anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro: 

Jardim Cuiabá, Cidade: Cuiabá/MT (Entrada pela Rua das Dálias) – 

Telefones: 3025 3060 e 99223 7073. Email flavioperito@gmail.com Obs: - 

O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013913-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, consoante documento anexo. Data: 

08/05/2018 Horário: 09:15 horas Local: Avenidas das Flores, 843, Sala 11, 

1º Andar, Bloco Anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro: 

Jardim Cuiabá, Cidade: Cuiabá/MT (Entrada pela Rua das Dálias) – 

Telefones: 3025 3060 e 99223 7073. Email flavioperito@gmail.com Obs: - 

O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008036-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MACHADO (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 do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, consoante documento anexo. Data: 

08/05/2018 Horário: 09:30 horas Local: Avenidas das Flores, 843, Sala 11, 

1º Andar, Bloco Anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro: 

Jardim Cuiabá, Cidade: Cuiabá/MT (Entrada pela Rua das Dálias) – 

Telefones: 3025 3060 e 99223 7073. Email flavioperito@gmail.com Obs: - 

O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 
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complementares que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012376-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. O. F. (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 do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, consoante documento anexo. Data: 

08/05/2018 Horário: 09:45 horas Local: Avenidas das Flores, 843, Sala 11, 

1º Andar, Bloco Anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro: 

Jardim Cuiabá, Cidade: Cuiabá/MT (Entrada pela Rua das Dálias) – 

Telefones: 3025 3060 e 99223 7073. Email flavioperito@gmail.com Obs: - 

O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019732-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA TRINDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, consoante documento anexo. Data: 

08/05/2018 Horário: 10:00 horas Local: Avenidas das Flores, 843, Sala 11, 

1º Andar, Bloco Anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro: 

Jardim Cuiabá, Cidade: Cuiabá/MT (Entrada pela Rua das Dálias) – 

Telefones: 3025 3060 e 99223 7073. Email flavioperito@gmail.com Obs: - 

O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020160-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-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)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FLAVIO RIBEIRO DE MELLO (TERCEIRO INTERESSADO)

DAVID SOUSA DOURADO OAB - 459.036.971-00 (REPRESENTANTE)

 

Nos termos da legislação atual, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, consoante documento anexo. Data: 

03/07/2018 Horário: 09:00 horas Local: Avenidas das Flores, 843, Sala 11, 

1º Andar, Bloco Anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro: 

Jardim Cuiabá, Cidade: Cuiabá/MT (Entrada pela Rua das Dálias) – 

Telefones: 3025 3060 e 99223 7073. Email flavioperito@gmail.com

Ato Ordinatório Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1022920-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JENEZERLAU DOS SANTOS OAB - MT3613/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação atual, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, consoante documento anexo. Data: 

17/07/2018 Horário: 09:00 horas Local: Avenidas das Flores, 843, Sala 11, 

1º Andar, Bloco Anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro: 

Jardim Cuiabá, Cidade: Cuiabá/MT (Entrada pela Rua das Dálias) – 

Telefones: 3025 3060 e 99223 7073. Email flavioperito@gmail.com

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007758-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR ANDRIL BONI ZANOL (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)

 

Nos termos da legislação atual, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, consoante documento anexo. Data: 

08/05/2018 Horário: 08:45 horas Local: Avenidas das Flores, 843, Sala 11, 

1º Andar, Bloco Anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro: 

Jardim Cuiabá, Cidade: Cuiabá/MT (Entrada pela Rua das Dálias) – 

Telefones: 3025 3060 e 99223 7073. Email flavioperito@gmail.com

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026318-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (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 estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTE 

AUTORA para, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca 

da possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos 

autos eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO 

MESMO PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia 

juntada aos autos – Id. 10844882 –, bem como, indicar as provas que 

pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua 

intenção ao julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada 

Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013582-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO MAHMUD (DEPRECADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o feito, devendo a PARTE AUTORA ser intimada na pessoa de 
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seus advogados para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030581-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL AUGUSTO DOS SANTOS BRANDAO (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)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030764-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI ALVES DE 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 11151456 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033614-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA CELINA DAS NEVES RONQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 11168404 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032976-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA LETICIA BIGATON (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)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001460-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA ALVES LACERDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEONORA MARIA BARROS GONCALVES OAB - MT0012578A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, comparecerem nesta 

secretária, a fim de retirarem Carta Precatória Expedida para Comarca de 

SÃO PAULO/SP, devendo comprovar sua distribuição nos autos, no prazo 

legal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037057-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCIS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022639-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1011141-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LEONILDO 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 9181474 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021054-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELMO ENEAS DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10471856 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027824-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10864488 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024740-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1024740-06.2017.8.11.0041 

AUTOR: BANCO DO BRASIL SA RÉU: VERTIA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA. Vistos. Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ 

do NCPC, designou-se (id. 9426243) audiência de conciliação, que restou 

prejudicada, consoante se infere da certidão do id.12087307. Destarte, 

apesar da petição do id. 12245600, designo a audiência de conciliação 

anteriormente prejudicada para o dia 29.05.2018 às 09:00 horas, que será 

realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação 

localizada no Fórum da Capital. Após, venham-me os autos conclusos 

para análise e decisão. Às providências. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019349-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA APARECIDA RIBEIRO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10471682 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019678-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MANDACARI TOSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10088046 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028675-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VICENTE DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033408-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANDREIA MOGGI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (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 estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 11172901 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032565-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (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 estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 11172242 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026934-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLANY FRASSETTO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10847493 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025631-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10798519 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027108-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE TELLES DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025831-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE ARAUJO BARBOSA (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)

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027338-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10805492 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023624-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNI CASSIO FERNANDES BORGES DOS SANTOS (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10483644 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027353-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10844982 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003303-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE MORAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10493364 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 891001 Nr: 23902-85.2014.811.0041

 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: MANOEL CARMELINDO OLIVEIRA SANTO

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 12016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13431-A

 Código 921161Vistos Trata-se de ação onde se pretende a REVISÃO do 

débito da fatura de energia referente ao mês de 05/2013Inexistem 

questões preliminares pendentes de decisão. As partes são legítimas e 

encontram-se devidamente representadas nos autos.A discussão nos 

autos cinge-se à regularidade ou não da cobrança questionada na inicial, 

e da existência ou não de irregularidade no aparelho medidor da Unidade 

Consumidora da autora.A requerida pleiteou que seja decretada a 

inversão do ônus da prova, o que defiro, ao que DETERMINO que a 

requerida apresente extrato de consumo de energia da unidade 

consumidora da autora nos anos de 2011 a 2014, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Considerando o ponto controvertido fixado e a discussão 

apresentada nos autos, entendo necessária a produção de prova pericial, 

ao que com fulcro no que estabelece e autoriza o art. 464, CPC, ao que 

nomeio, como perito do juízo, a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA, especialista em perícias técnicas judiciais, com endereço na Av. 

Prof. Rubens de Mendonça (CPA), nº 1856, sala 408, Edifício Cuiabá 

Office Tower, Bosque da Saúde, CEP 78.050.000, telefone (65) 

3052-7636, para o fim de, mediante um dos seus profissionais habilitados, 

realizar a respectiva perícia avaliando o imóvel em questão. Intime-se as 

partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem assistentes 

técnicos e apresentem quesitos, na forma do que estabelece o art. 465, § 

1º do CPC.(...) havendo concordância quanto aos honorários pericias, o 

requerido deverá efetuar o depósito em 05 (cinco) dias, ao que deverá o 

perito ser intimado para dar início aos trabalhos em 10 (dez) dias. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 891835 Nr: 24448-43.2014.811.0041

 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: SIMONE BATISTA DA SILVA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA SODRE DE MORAES - 

OAB:17.612, THAMIRIS DE OLIVEIRA MORAES - OAB:14748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA SODRE DE MORAES 

- OAB:17.612

 (...) intime-se o requerido para que manifeste-se acerca da proposta de 

acordo de fl. 157/159 no prazo de 10 (dez) dias.Havendo recusa, apesar 

do pedido de fl. 164 do requerido, ressalvo ser necessária a produção de 

prova pericial. (...)Assim sendo, homologo os honorários periciais de fls. 

154/156, eis que inexistiu impugnação específica acerca dos mesmos, e 

não havendo concordância com a proposta de acordo da autora (fls. 

157/159), deverá o requerido deverá efetuar o depósito em 10 (dez) dias, 

sob pena de preclusão e aplicação analógica do disposto nos arts. 231 e 

232, ambos do CC, ao que deverá o perito ser intimado para dar início aos 

trabalhos em 10 (dez) dias. Desde já, autorizo o levantamento de 50% 

(cinquenta por cento) dos honorários a favor do perito no início dos 

trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de 

entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.O 

perito deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independentemente de termo de compromisso. Deve o perito, ainda, 

assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das 

diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias (art. 466, §2º 

do CPC.).O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 20 

dias, contados a partir da data em que o perito for comunicado para dar 
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início aos trabalhos.Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que 

no prazo comum de quinze dias se manifestem sobre o resulta¬do, e na 

mesma oportunidade deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos, bem como se manifestar se insistem ou não na 

produção das demais provas pleiteadas e não apreciadas nesta 

oportunidade.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.: 1160529 Nr: 36166-66.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOX COMÉRCIO DE ROUPAS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULYEFFERSON CHRISTIANO DA 

COSTA SANTOS - OAB:17844 - OAB/MT, VANESSA ALVES CONTÓ - 

OAB:15414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando as várias tentativas de localização da requerida Fox 

Comércio de Roupas Epp, infrutíferas, bem como o grande lapso temporal 

desde a propositura desta ação até a presente data, defiro o pedido de 

citação por edital, nos termos do art. 256, II e §3° do CPC/15.

Cite-se a ré Fox Comércio de Roupas Epp, por edital, nos termos do art. 

257 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias.

Citada a ré por edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, 

desde já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, 

nomeio como curador especial o Defensor Público que atua perante esta 

Vara.

Expeça-se o necessário.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1062495 Nr: 52126-96.2015.811.0041

 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: ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA, MAGNA SILVA 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJ COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PEÇAS 

LTDA, OTC COMÉRCIO DE MOTICICLETAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando as várias tentativas de localização das requeridas JJ 

Comércio de Motocicletas e Peças Ltda e OTC Comércio de Motocicletas 

Ltda, infrutíferas, bem como o grande lapso temporal desde a propositura 

desta ação até a presente data, defiro o pedido de citação por edital, nos 

termos do art. 256, II e §3° do CPC/15.

Cite-se as requeridas J Comércio de Motocicletas e Peças Ltda e OTC 

Comércio de Motocicletas Ltda, por edital, nos termos do art. 257 do 

Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias.

Citadas por edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, desde 

já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, 

nomeio como curador especial o Defensor Público que atua perante esta 

Vara.

Expeça-se o necessário.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1283090 Nr: 2642-10.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURÉLLIUS DE ANDRADE E FREITAS, 

DANIELLE TRINDADE BARBOSA CLEMENTE DE ANDRADE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE COELHO SAMPAIO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR DE FREITAS - 

OAB:30.792/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória – cód. 1283090

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.

Comunique-se ao r. Juízo deprecante a redistribuição da presente 

deprecata a este Juízo

Cumpra-se na forma deprecada, utilizando-se da presente cópia como 

mandado.

Após, devolva-se a presente deprecata com as nossas homenagens de 

estilo, independente de nova determinação.

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.: 1250284 Nr: 21221-40.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO FAGUNDES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DARCY MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELICE RESENDE GUIMARÃES - 

OAB:MS/5441, MARCELLA M. R. GUIMARÃES - OAB:MS/19024, 

MARIANNA M. DE R. GUIMARÃES - OAB:MS/19024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória – cód. 1250284

Vistos.

 Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT.

 A presente deprecata tramita sob a égide da gratuidade, não havendo, 

assim, incidência do disposto no parágrafo único do art. 388 da CNGC. 

Cadastre-se as partes e seus procuradores.

 Considerando o teor da certidão à fl. 10, devolva-se a presente 

deprecata, consignando as homenagens de estilo.

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.: 803823 Nr: 10281-55.2013.811.0041

 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: KAROLLINY TRANSPORTES LTDA, MARCIO DIVINO 

PARREIRA EREGIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto de Siqueira 

Castro - OAB:15.103-A, Eládio Miranda Lima - OAB:86.235/RJ

 Vistos.

Cumpra-se o já determinado nos autos visando a realização da audiência 

designada.

Expeça-se o oficio solicitado fl. (142) e já deferido (fl. 126).

Ás providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na mera 2/2018-CNJ.

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.: 1006583 Nr: 26198-46.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELCIO LINO DA SILVA, HELCIO LINO DA SILVA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO 

INDUSTRIA LTDA, MAIRENGINEERING SAPEZAL CONSTRUÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS LTDA, JURUENA PARTICIPAÇÕES E 
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INVESTIMENTO S/A, TECNIMONT SAPEZAL CONSTRUÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS LDTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5151-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória – cód. 1006583

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 foram recolhidas. Cadastre-se as partes e seus procuradores.

 Considerando o teor da certidão à fl. 11, devolva-se a presente 

deprecata, consignando as homenagens de estilo.

Às providências. 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.: 1143765 Nr: 29045-84.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNE CAROLINE DA SILVA, ANALICE ALBERTON DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNTHES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO PAROLIN - 

OAB:8.023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória – cód. 1143765

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.

 Carta Precatória tramitando sob a égide da gratuidade. Cadastre-se as 

partes e seus procuradores.

 A deprecata aportou neste Juízo sem prazo hábil para cumprimento.

Outrossim, a depracata não foi encaminhada com os documentos 

necessários ao seu cumprimento, na forma do que estabelece o art. 260, II 

do CPC, o que acrescido ao aspecto anteriormente mencionado (aporte na 

comarca sem tempo hábil para cumprimento) impede o seu regular 

cumprimento, na forma do que estabelece o art. 267, I do CPC.

Desta forma, proceda-se a devolução da mesma ao Juízo Deprecante, 

com as cautelas e homenagens de estilo.

Às providências. 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.: 1189867 Nr: 1373-67.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLMPDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO MARTINEZ 

CERVANTES - OAB:204113/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT.

 A presente deprecata tramita sob a égide da gratuidade, não havendo, 

assim, incidência do disposto no parágrafo único do art. 388 da CNGC. 

Cadastre-se as partes e seus procuradores.

 Certifique o cartório o transcurso do prazo da certidão à fl. 06, bem como 

se houve manifestação. Com a manifestação, venham os autos 

conclusos.

Não havendo a referida manifestação, devolva-se a presente deprecata 

com as nossas homenagens de estilo, independente de nova 

determinação.

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.: 1284248 Nr: 3022-33.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINO PEREIRA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSMIL INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA, 

JOÃO FERNANDES DE MELO NETO, JOEL PEREIRA, ROSALVO CEZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

DIAMANTINO/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória – cód. 1283090

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.

Comunique-se ao r. Juízo deprecante a redistribuição da presente 

deprecata a este Juízo

Cumpra-se na forma deprecada, utilizando-se da presente cópia como 

mandado.

Após, devolva-se a presente deprecata com as nossas homenagens de 

estilo, independente de nova determinação.

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.: 1205616 Nr: 6705-15.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELANITA DE ARAUJO ARRAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA VETTOTI SANTAMARIA

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

OAB:11.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória – cód. 1244360

Vistos.

 Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT.

 A presente deprecata tramita sob a égide da gratuidade, não havendo, 

assim, incidência do disposto no parágrafo único do art. 388 da CNGC. 

Cadastre-se as partes e seus procuradores.

 Considerando o teor da certidão à fl. 06, devolva-se a presente 

deprecata, consignando as homenagens de estilo.

Às providências. 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.: 403503 Nr: 35321-78.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UEMURA & HOSSODA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MÜLLER ABREU LIMA - 

OAB:6.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Processo n. 32321-78.2009.811.0041

Código 403503

Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de prazo formulado pelo Banco do Brasil.

O requerido informa que foi intimado para manifestar acerca do cálculo do 

contador judicial. Contudo, considerando que o prazo era comum, foi 

impedido de manusear os autos, eis que no primeiro momento os autos 

ficaram em carga com o advogado da parte autora.

Extrai-se do Sistema Apolo que o advogado Daniel Da Cruz Muller Abreu 
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Lima retirou os autos em carga em 31.01.2018, e que a devolução só 

ocorreu em 06.02.2018.

É o relatório. Decido.

Analisando os autos, verifico que assisti razão aos causídicos da 

requerida, eis que as partes foram intimadas por meio da publicação n DJE 

nº 10189, de 30/01/2018, para se manifestarem sobre o cálculo judicial, 

não conseguindo usufruir do prazo concedido, que era comum, tendo em 

vista que os autos se encontravam em carga com o Daniel Da Cruz Muller 

Abreu Lima.

O art. 223 do CPC assim estabelece:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de 

emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, 

ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa 

causa.

§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a 

impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no 

prazo que lhe assinar.”

Posto isto, nos termos do art. 223, §2° do CPC/15, DEFIRO o pedido de 

devolução de prazo para a requerida, que deverá ser contado a partir da 

publicação da presente e/ou de sua ciência inequívoca.

Após, intime-se a parte autora para regularizar sua representação 

processual.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 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.: 797143 Nr: 3512-31.2013.811.0041

 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: PANTANEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES E 

DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE CARNES E FRIOS DO POVO 

LTDA, F. S. TONELLE COMÉRCIO DE GELO E SERVIÇOS DE 

TRANSPORTES LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - 

OAB:18.882, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESLY GERALDO PINHEIRO - 

OAB:16549/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 884614 Nr: 19568-08.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVALINA NEVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO TETSUO TAMURA, MEIRE 

NAKAZORA TAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE VAINE 

TAVARES - OAB:OAB/PR 24.585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória – cód. 884614

Vistos.

 Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT.

 A presente deprecata tramita sob a égide da gratuidade, não havendo, 

assim, incidência do disposto no parágrafo único do art. 388 da CNGC. 

Cadastre-se as partes e seus procuradores.

 Considerando o teor da certidão à fl. 16, devolva-se a presente 

deprecata, consignando as homenagens de estilo.

Às providências. 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.: 1220677 Nr: 11695-49.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOPES E GONÇALVES VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GUIMARÃES PEREIRA - 

OAB:93.098/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória – cód. 1220677

Vistos.

 Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT.

 A presente deprecata tramita sob a égide da gratuidade, não havendo, 

assim, incidência do disposto no parágrafo único do art. 388 da CNGC. 

Cadastre-se as partes e seus procuradores.

 Considerando o teor da certidão à fl. 10, devolva-se a presente 

deprecata, consignando as homenagens de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de março de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 737895 Nr: 34423-94.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLACILDO SODRÉ FARIAS, JAMAIKA CRISOSTOMO DE 

OLIVEIRA, JESSYKA LINDAURA CRISOSTOMO SODRE FARIAS, JASMYNE 

VITORIA CRISOSTOMO SODRE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DOMINGOS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ABADIA PEREIRA DE 

SOUZA AGUIAR - OAB:2906/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerida ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico para, querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s).345, tendo em vista 

que o(s)terceiro(s) interssado(s) não foi(ram) localizado(s) para 

intimação. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1248725 Nr: 20737-25.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LAÉRCIO GALO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória – cód. 1248725

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.

 Cumpra-se na forma deprecada, utilizando-se da presente cópia como 

mandado.

Após, devolva-se a presente deprecata com as nossas homenagens de 

estilo, independente de nova determinação.

Cuiabá, 12 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.: 1046627 Nr: 44680-42.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAKA TRATOR E SERVIÇOS RODANTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT.

 A presente deprecata tramita sob a égide da gratuidade, não havendo, 

assim, incidência do disposto no parágrafo único do art. 388 da CNGC. 

Cadastre-se as partes e seus procuradores.

 Certifique o cartório o transcurso do prazo da certidão à fl. 08, bem como 

se houve manifestação. Com a manifestação, venham os autos 

conclusos.

Não havendo a referida manifestação, devolva-se a presente deprecata 

com as nossas homenagens de estilo, independente de nova 

determinação.

Cuiabá, 12 de março de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 797451 Nr: 3829-29.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE MIRANDA MELO EL HAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

RENAUT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELISE ESPÓSITO VAZ CURVO - 

OAB:6037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, REINALDO 

AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a PRIMEIRA REQUERIDA 

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuarem o recolhimento dos 50% restantes dos honorários periciais, 

consoante decisão de fls.271. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1143555 Nr: 28954-91.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRIA DOS SANTOS BACANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUZA - OAB:6.990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT.

 A presente deprecata tramita sob a égide da gratuidade, não havendo, 

assim, incidência do disposto no parágrafo único do art. 388 da CNGC. 

Cadastre-se as partes e seus procuradores.

 Certifique o cartório o transcurso do prazo da certidão à fl. 11, bem como 

se houve manifestação. Com a manifestação, venham os autos 

conclusos.

Não havendo a referida manifestação, devolva-se a presente deprecata 

com as nossas homenagens de estilo, independente de nova 

determinação.

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.: 1116788 Nr: 17356-43.2016.811.0041

 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: ADÃO DIRCEU BRIZOLA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Processo n. 17356-43.2016.811.0041

Código 1116788

Vistos.

Após análise do petitório de fls. 122/131, defiro o pedido do causídico da 

parte autora no que tange a juntada da cópia integral do processo 

administrativo, protocolo de aviso provisório ou protocolo de recepção de 

documentos bem como, o comprovante de pagamento ou comprovante de 

transferência bancária em favor do autor.

Posto isto, intime-se a requerida, na pessoa de seu advogado, para em 05 

(cinco) dias, colacionar aos autos os referidos documentos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de Março de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 786375 Nr: 40264-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOSÉ DONATONI, AGUINALDO SANTOS DA 

GAMA, ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE MATTOS PITOMBO, DIRCE MARIA 

UEMURA, JOSÉ HENRIQUE NONATO, JODIR FERNANDO CAUDURO, 

SERGIO ROBERTO NUNES, VANTUIL NIWTON MENDES

 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 SANTOS 

- OAB:24.498, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7.295/PR

 Vistos.

Inicialmente, insta consignar, 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, 

ficando superada a questão aventada no petitório de fls. 681-687.

Nesse diapasão, julgada a impugnação ao cumprimento de sentença às 

fls. 667-674, com o seu acolhimento parcial, os autos foram encaminhados 

ao Contador Judicial para que os juros remuneratórios fossem decotados 

do cálculo do débito, o que foi levado a efeito às fls. 674-679. Vale 

registrar, o agravo de instrumento interposto pelos exequentes às fls. 

694-706, teve o seu provimento negado monocraticamente.

Entrementes, o banco executado requereu às fls. 688-693, a restituição 

do seu prazo recursal da decisão que julgou a sua impugnação ao 

cumprimento de sentença promovido pelos exequentes.

Com efeito, compulsando detidamente os autos foi possível constatar que 

o banco executado não pode praticar os atos cabíveis em decorrência da 

decisão de fls. 667-674, em razão dos autos terem sido remetidos ao 

Contador Judicial e retirados em carga pelos exequentes antes do 

decurso do prazo recursal era comum a ambas as partes.

Desta feita, RESTITUO INTEGRALMENTE ao banco executado o prazo 

recursal da decisão de fls. 667-674, o qual deverá ser contado da data de 

publicação desta decisão (NCPC, 272, § 9º).

Preclusa a via recursal da decisão de fls. 667-674, ultimem-se as 

determinações contidas na parte final da decisão de fls. 667-674, 

intimando as partes para manifestarem-se acerca do cálculo de fls. 

674-679, querendo, NO PRAZO COMUM DE 10 (DEZ) DIAS.

Às providências. Intimem-se. Certifique-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 786772 Nr: 40680-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: ANISIO CARDOSO, GERSON DURAN LUQUE, JAMIL 

AGNALDO THABET, NILTON ALECIO PEZZINI, VITORIO BALDIN BRUNETTO

 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, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/PR 7.295

 Remetido o feito ao Contador Judicial, o cálculo foi elaborado na forma 

determinada pelas decisões acima citadas, ou seja, obedecendo aos 

termos iniciais da incidência de juros e correção, o qual chegou ao valor 

de R$ 151.733,34 (cento e cinquenta e um mil setecentos e trinta e três 

reais e trinta e quatro centavos), sendo que neste valor já está incluso os 

honorários advocatícios.No entanto, este valor está acrescido também de 

juros remuneratórios.Diante disso, reconheço o excesso de execução e 

determino o retorno dos autos ao Contador Judicial para elaborar novo 

cálculo, desta vez sem a incidência dos juros remuneratórios, devendo 

atender a determinação da sentença e acórdãos.O débito deverá ser 

acrescido ainda de 10% (dez por cento), referente à multa prevista no art. 

475-J do CPC/73.Posto isto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução 

decorrente da incidência de juros remuneratórios.Feito o cálculo, 

intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de 10 

dias.Após, concluso para homologação do cálculo.Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 839073 Nr: 43605-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVALDO INÁCIO PEREIRA

 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 SANTOS 

- OAB:24.498, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7.295/PR

 Vistos.

Dou por prejudicado o pedido de suspensão do feito por força do REsp n. 

1.361.799, uma vez que, embora afetado como representativo de 

controvérsia e o seu relator 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.

No que atine aos petitórios de fls. 816-825 do executado e de fls. 826-827 

dos exequentes, recebo os seus quesitos e a indicação do respectivo 

assistente técnico.

No concernente ao petitório do executado de fls. 828-829, de 

levantamento do depósito judicial destinado à garantia do Juízo, tem-se 

que reconhecida a iliquidez do título executivo e determinada a sua 

consequente liquidação prévia, torna-se ela desnecessária neste 

momento.

No que diz respeito à proposta de honorários periciais apresentada pelo 

perito (fl. 832), os exequentes concordaram com ela e depositaram o 

respectivo valor em Juízo (fls. 834-835).

Assim, embora o executado tenha manifestado a sua discordância, tem-se 

que o fez genericamente, ao limitar-se a reputar a proposta como 

desproporcional e irrazoável, trazendo aos autos casos sem demonstrar a 

similitude fatico-jurídica entre as demandas.

Ademais, o valor dos honorários periciais não comportam redução quando 

fixados condizentemente com a complexidade na elaboraçãod o trabalho, 

o que foi fundamento para o acolhimento das alegações do executado 

quanto a sua necessidade (TJMT, RAI 128277/2015).

Desta feita, rejeito a impugnação do exequente à proposta de honorários 

periciais apresentada pelo perito nomeado.

Ultimem-se as demais determinações contidas na decisão de fl. 810.

Às providências. Intimem-se. Certifique-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 845473 Nr: 49175-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUPERCIO FERREIRA MACHADO, ESPOLIO DE MANOEL 

ELIAS TABOSA, TEREZINHA DE FRANÇA TABOSA, FRANCISCA DA 

COSTA CAVALCANTI, OLINDA FINATO, MARIA HERMINIA DA COSTA 

FARIA, ESPOLIO DE MARIO DESCHAMP CAVALCANTI, NATALIO DE 

CARVALHO ALMEIDA, NORMA PAVÃO, PAULO FUZETTI, ESPOLIO DE 

RUBENS BORTOLIERO, LEANDRO BORTOLIERO, ANDRE ILDO 

BORTOLIERO, SALVADOR REIS DE LIMA

 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, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7.295/PR, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15688/A

 Vistos.

Inicialmente, insta consignar, 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, 

ficando superada a questão aventada no petitório de fls. 794-800.

Nesse diapasão, julgada a impugnação ao cumprimento de sentença às 

fls. 774-781, com o seu acolhimento parcial, os autos foram encaminhados 

ao Contador Judicial para que os juros remuneratórios fossem decotados 

do cálculo do débito, o que foi levado a efeito às fls. 782-788. Contudo, 

vale registrar, o agravo de instrumento interposto pelos exequentes às fls. 

806-818, foi provido, consoante se denota do acórdão de fls. 790-793, 

mantido pelo c. STJ (fls. 820-830).

Entrementes, o banco executado requereu às fls. 801-805, a restituição 

do seu prazo recursal da decisão que julgou a sua impugnação ao 

cumprimento de sentença promovido pelos exequentes.

Com efeito, compulsando detidamente os autos foi possível constatar que 

o banco executado não pode praticar os atos cabíveis em decorrência da 

decisão de fls. 774-781, em razão dos autos terem sido remetidos ao 

Contador Judicial e retirados em carga pelos exequentes antes do 

decurso do prazo recursal era comum a ambas as partes.

Desta feita, RESTITUO INTEGRALMENTE ao banco executado o prazo 

recursal da decisão de fls. 774-781, o qual deverá ser contado da data de 

publicação desta decisão (NCPC, 272, § 9º).

Preclusa a via recursal da decisão de fls. 774-781, ultimem-se as 

determinações contidas na parte final da decisão de fls. 667-674, 

remetam-se os autos novamente ao Contador Judicial para elaborar novo 

cálculo, segundo os parâmetros traçados no acórdão de fls. 790-793, 

quanto aos juros remuneratórios.

Após, dê-se vistas às partes para manifestação, querendo, NO PRAZO 

COMUM DE 10 (DEZ) DIAS.

Às providências. Intimem-se. Certifique-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 786367 Nr: 40256-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR FANTINEL, GERSON RAMOS PINTO, JOAO 

BOSCO METELLO DE SIQUEIRA, JOAQUIM HONORATO NETO, OSVALDO 

PEREIRA DE SOUZA, TARCISO BASSAN VEZZI

 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 SANTOS 

- OAB:24498/PR, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:7.295/PR

 Assim, os presentes embargos declaratórios comportam acolhimento 

parcialmente, tão somente para suprir a omissão anunciada, ao passo que 

não há no julgado a obscuridade apontada.Desta feita, ACOLHO 

PARCIALMENTE os presentes embargos de declaração, apenas para 

suprir a omissão indicada pela parte embargante, no entanto, sem 

atribuição de efeito infringente à decisão de fls. 634-641, uma vez que 

possível a incidência os expurgos inflacionários posteriores a título de 

correção monetária plena do débito judicial (REsp n. 1.392.245 e REsp n. 

1.314.478).Preclusa a via recursal contra a decisão ora integrada, 

certifique-se o decurso do prazo para as partes manifestarem acerca do 
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cálculo de fls. 642-647.Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 940322 Nr: 54746-18.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMAR LUCAS DA COSTA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16.438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 (...)DETERMINO que a requerida apresente extrato de consumo de energia 

da unidade consumidora da autora nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, 

no prazo de 15 (quinze) dias.(...)entendo necessária a produção de prova 

pericial, ao que com fulcro no que estabelece e autoriza o art. 464, CPC, 

ao que nomeio, como perito do juízo, a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA, (...)Intime-se as partes para que no prazo de 15 

(quinze) dias, indiquem assistentes técnicos e apresentem quesitos, na 

forma do que estabelece o art. 465, § 1º do CPC.(...)Apresentada a 

proposta dos honorários, intimem-se as partes para ciência e 

manifestação em 05 dias. (...)havendo concordância quanto aos 

honorários pericias, o requerido deverá efetuar o depósito em 05 (cinco) 

dias, ao que deverá o perito ser intimado para dar início aos trabalhos em 

10 (dez) dias. Desde já, autorizo o levantamento de 50% (cinquenta por 

cento) dos honorários a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1143265 Nr: 28792-96.2016.811.0041

 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: ELEANDRO DE SOUZA 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-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$ 2.362,50 (dois mil trezentos 

e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (24.08.2014) 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. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-seCuiabá-MT, 14 de Março de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 850347 Nr: 53419-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI SALETE GUINDANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901, LETICIA DA COSTA ELIAS - OAB:23120/O, MILTON JONES 

AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4.991/MT, HENRY PAULO ZANOTTO - OAB:209898, LUIZ AMAURI 

BORGHI JÚNIOR - OAB:SP/277.279

 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 prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 707192 Nr: 920-82.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON FRANCISCO PERBONI, ROSANGELA VIEIRA 

DA SILVA

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

S/A - GRUPO ENERGISA, ITAÚ XL SEGUROS CORPORATIVOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA OLIVEIRA DE SOUSA - 

OAB:10534, CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, 

ROBERTO C. SCACCHETTI DE CASTRO - OAB:238.294/SP

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento nº 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerida CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES - CEMAT/ENERGISA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via diário eletrônico, para comparecer 

na Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a fim de retirar a 

Carta Precatória Expedida, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

comprovar a sua distribuição no Juizo Deprecado, no prazo de 20 (vinte) 

dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 873254 Nr: 12012-52.2014.811.0041

 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: ANTONIO EVERTON RABELO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL, 

SERASA EXPERIAN- CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

OAB:15634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2.324/MT, LUCIANO ANDRE FRIZAO - OAB:8340-B, MARAIZA 

MARIA MARCON - OAB:12.444, MARIO BODNAR - OAB:3.526/MT, SANI 

CRISTINA GUIMARÃES - OAB:154.348/SP

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes por seus 

advogados e via DJE para tomarem ciência do agendamento da data para 

cumprimento do Mandado de Constatação:

Data: 03/04/2018

Horário: 14 horas

Local de encontro: Átrio da 3ª Vara Cível para posterior ida ao local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 910404 Nr: 37127-75.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUIZA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA, ESPOLIO DE 

JOSE DE PAULO FERREIRA, ANA LUIZA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENOTTI REINERS GRICCI, ANTONIETA 

MARCIA REINERS GRICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRENE FLÁVIO PEREIRA - 

OAB:17506/O

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

presente demanda, em consequência CONDENO os requeridos MENOTTI 

REINERS GRICCI e ANTONIETA MARCIA REINERS CRICCI ao pagamento 

dos aluguéis vencidos entre 27.10.2013 a 27.03.2014, corrigido pelo INPC, 
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acrescido da multa de 10% e juros moratórios de 1% a.m., desde o 

vencimento de cada aluguel, bem como ao pagamento do IPTU dos anos 

de 2011 a 2014, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC desde o 

vencimento, com a inclusão de juros de mora de 1% a.m., desde a 

citação.Por entender que houve sucumbência mínima da requerente com 

relação aos pleitos inaugurais, condeno os requeridos ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários 

advocatícios, ao que os fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do que estabelecem os arts. 85, § 2º e parágrafo 

único do art. 86, ambos do CPC.P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

inexistindo pedido de cumprimento de sentença, arquive-se, 

observando-se o disposto no art. 611 da CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 15 de 

março de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1123686 Nr: 20326-16.2016.811.0041

 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: EVALDO MARQUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Processo n. 20326-16.2016.811.0041

Código 1123686

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de sentença proposta por Evaldo Marques da 

Silva em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

As partes noticiaram às fls. 162/164 que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação e a extinção do processo.

Às fls. 166/167 a executada colacionou nos autos comprovante do 

integral cumprimento do acordo firmado.

É o relatório. Decido.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, 

com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

convencionada.

Expeça-se o respectivo alvará para levantamento conforme acordado, e 

dados bancários fornecidos à fl. 168.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de Março de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1117756 Nr: 17806-83.2016.811.0041

 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: JAMILSON SANTANA PINHEIRO DA ROSA, JANDILSON 

ALVES ROSA TAQUES, JACQUELINE ALVES DA ROSA, JOSE PAULO 

ALVES DA ROSA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11758, GLADSTONE GIMENIS - OAB:21587-O, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333

 (...) Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por JAMILSON 

SANTANA PINHEIRO DA ROSA E OUTROS, em face de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, para condenar ao 

pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso, com 

incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da 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. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Março de 2018 Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 839335 Nr: 43866-98.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILSO ALVES DE SOUZA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo 43866-98.2013.811.0041

Código 839335

Vistos.

Considerando determinação do Acórdão às fls. 152/156, determino a 

realização de perícia médica e nomeio o perito Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE 

MELLO, que pode ser encontrado no consultório localizado no Hospital 

Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim 

Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do CPC).

Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora com tempo hábil para a 

intimação pessoal do autor, devendo a Gestora providenciar o necessário 

para que todos sejam cientificados da referida designação.

 O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°).

 Intime-se PESSOALMENTE o autor da data e horário da perícia para que o 

mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado; 

bem como intime-se o advogado da parte autora por meio do DJE.

 O perito deverá agendar a referida pericia, com a maior celeridade 

possível, por tratar-se de feito inserido na META 2/CNJ

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 14 de Março de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 939592 Nr: 54383-31.2014.811.0041

 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: JOEL ABRAMOSKI MOURA

 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: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A

 (...) Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por JOEL ABRAMOSKI MOURA em face de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS.Custas pelo autor, bem como ao pagamento 

dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo 

beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do 
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CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 14 de Março de 

2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 899593 Nr: 29510-64.2014.811.0041

 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: GIRNEY PEREIRA GUEDES

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-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$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (23.04.2014) 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.Expeça-se o respectivo 

alvará ao perito judicial.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. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-seCuiabá-MT, 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.: 1283090 Nr: 2642-10.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURÉLLIUS DE ANDRADE E FREITAS, 

DANIELLE TRINDADE BARBOSA CLEMENTE DE ANDRADE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE COELHO SAMPAIO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR DE FREITAS - 

OAB:30.792/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser apresentado o COMPROVANTE ORIGINAL emitido pelo 

caixa, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope, bem como a apresentação de 2ª via ou fotocópia 

do comprovante e peticionamento pelo PEA. Poderá também ser emitida a 

guia de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a 

referida guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 824682 Nr: 30727-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO CARLOS MARTINS DE MENEZES FILHO, 

KEYLLA SILVA DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A

 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: RAFAEL CANDIDO FARIA - 

OAB:261.519

 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 prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 945178 Nr: 57479-54.2014.811.0041

 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: JOSÉ HENRIQUE MENDES 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:

 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 prosseguimento do feito, 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.: 870109 Nr: 9653-32.2014.811.0041

 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: MLSJ, JULIANO DA SILVA JIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:8117/MT

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, com fundamento 

art. 5.º, V e X, da Constituição Federal; art. 6.º, VI, do CDC e art. 186, do 

CC c/c o art. 487, I, do CPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para o fim de CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e, acrescidos de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, incidentes desde o arbitramento, ou seja, da data da 

sentença (Súmula n.º 362, do STJ).Em razão de ter a parte autora decaído 

de parte mínima do pedido condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º e 

parágrafo único do artigo 86 do Novo Código de Processo Civil.Proceda-se 

a retificação do pólo passivo da presente ação, fazendo constar VRG 

Linhas Aéreas S/A.Determino, ainda, o desentranhamento e manutenção 

na contra-capa dos autos, da contestação de fls. 32/40 e documentos que 

a acompanham, P.R.I. Transitada em julgado, arquivem-se os autos após 

as baixas e anotações pertinentes, observando-se o estabelecido pelo 

art. 611 da CNGC.Cumpra-se. Cuiabá, 15 de março de 2.018.Luiz Octávio 

O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 727334 Nr: 23192-70.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS

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

SEGUROS

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

OAB:16.250, WESLEY MANFRIN BORGES - OAB:8867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, Henrique Alberto Faria Motta - 

OAB:113.815, João Paulo Barbosa Filho - OAB:134.307

 Processo n. 23192-70.2011.811.0041

Código 727334

Vistos.

Ante o teor da fl. 145, intime-se PESSOALMENTE a requerente para 

comparecer a secretaria deste Juízo no prazo de 10 (dez) dias para 

confirmar o recebimento do cheque colacionado cuja cópia fora acostada 
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pela requerida a fl. 143.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 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.: 906272 Nr: 34439-43.2014.811.0041

 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: RODRIGO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7.960/MT, NELMARA FABIOLA MORAIS DA SILVA 

- OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, 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.: 915843 Nr: 40722-82.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA BARROS CURVO COSTA, VIVIAN BARROS 

CURVO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSAREDO TRANSPORTE AEREOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAN ROSSI M. DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 11.813

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, com fundamento 

art. 5.º, V e X, da Constituição Federal; art. 6.º, VI, do CDC e art. 186, do 

CC c/c o art. 487, I, do CPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para o fim de CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e, acrescidos de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, incidentes desde o arbitramento, ou seja, da data da 

sentença (Súmula n.º 362, do STJ).Em razão de ter a parte autora decaído 

de parte mínima do pedido condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º e 

parágrafo único do artigo 86 do Novo Código de Processo Civil.P.R.I. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e anotações 

pertinentes, observando-se o estabelecido pelo art. 611 da 

CNGC.Cumpra-se. Cuiabá, 15 de março de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010243-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA MARIA DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1010243-84.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: NILZA MARIA DA SILVA SANTOS EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora 

compareceu aos autos, informando o cumprimento voluntário da 

condenação imposta pela sentença (id. 12082460 pág. 01/03, 12082461, 

12082466 e 12082468). A parte credora manifestou a sua concordância 

com o valor do depositado espontaneamente, requerendo o seu 

levantamento (id. 12196758 pág. 01). É o relatório. Decido. Verifica-se dos 

autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. 

Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme 

requerido (id. 12196758 pág. 01), o qual possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante a procuração de (id. 5857079 pág. 01). Com o 

trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033503-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEYLA RIBEIRO BORGES MARTINS (RÉU)

MARIANE BORGES MARTINS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DA SILVA AVELAR OAB - MT21334/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001207-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1017123-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA ALVES DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR FERREIRA MENDONCA JUNIOR (RÉU)

MARINES MARQUES MENDONCA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022179-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE SOUZA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022179-43.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: SILVANA DE SOUZA GOMES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1024551-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADNE DIAS JORDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13374/O-O 

(ADVOGADO)

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000275-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY MARTINS DOS SANTOS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000275-30.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: VANDERLEY MARTINS DOS SANTOS JUNIOR EXECUTADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor 

para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC). Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036110-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAUTHEC DO BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCA AGRICOLA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME (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.: 742537 Nr: 39429-82.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE PAES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADNAIR DEMETRIO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:3.741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 Ante a não manifestação da parte exequente, acolho a impugnação 

ofertada pelo executado Banco do Brasil às fls. 187/189 e fixo o valor do 

débito remanescente em R$ 7.337,04 (sete mil trezentos e trinta e sete 

reais e quatro centavos), atualizados até 28 de março de 2017.

Intime-se o banco executado para que efetue o pagamento do débito 

remanescente, atualizando-o até a data do depósito, no prazo de 15 

(quinze)dias, sob pena de bloqueio eletronico de bens.

Outrossim, intime-se a parte exequente para que apresente os dados 

bancários atualizados para fins de transferência, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Ao final, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 326006 Nr: 25709-87.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO MANOEL MEIRELLES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Na data do evento danoso, qual seja, 22 de março de 1997, o salário 

mínimo vigente era de R$ 112,00 (cento e doze reais) e não R$ 120,00 

(cento e vinte reais), valor que somente teria vigência a partir de 01 de 

maio de 1997.

Outrossim, o cálculo utilizou de forma equivocada a data da citação inicial 

como sendo 16 de agosto de 2008, quando o correto seria a data da 

juntada do AR de citação, ocorrido em 22 de janeiro de 2008 (conforme 

extrato de juntada de peças acostado após a capa dos autos).

Assim, retornem os autos ao contador do Juízo para que elabore novos 

cálculos tomando por base o valor do salário mínimo como sendo R$ 

112,00 (cento e doze reais) e citação inicial ocorrida em 22 de janeiro de 

2008.

Com a apresentação do cálculo, intimem-se as partes para manifestação e 

conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 899146 Nr: 29169-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 
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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: WARTERLEI SUARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERMIANA BERNARDINA DELMINIO, MARIA 

AUXILIADORA OLINTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ARLEY DA SILVA - 

OAB:11250/O, KATIA CRISANTO - OAB:7345, SERGIO ALVES TEIXEIRA 

- OAB:OAB/MT 18.512

 2) Com fundamento no art. 487, I, do CPC JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para:a)DECRETAR a rescisão do 

contrato de locação de imóvel residencial celebrado entre Warterlei 

S u a r e s  ( L o c a d o r )  e  F e r m i a n a  B e r n a r d i n a  D e l m i n i o 

(Locatária);b)CONDENAR as requeridas Fermiana Bernardina Delminio 

(Locatária) e Maria Auxiliadora Olinto de Sousa (Fiadora) ao pagamento 

dos aluguéis vencidos no importe de R$ 6.837,83 (seis mil oitocentos e 

trinta e sete reaus e oitenta e três centavos), corrigidos pelo INPC e com 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento de 

cada prestação;c)CONDENAR as requeridas Fermiana Bernardina Delminio 

(Locatária) e Maria Auxiliadora Olinto de Sousa (Fiadora) ao pagamento 

das faturas de água vencidas e IPTU, conforme especificado na planilha 

de fl. 102;d) CONDENAR as requeridas Fermiana Bernardina Delminio 

(Locatária) e Maria Auxiliadora Olinto de Sousa (Fiadora) ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios ao patrono do autor, arbitrados em 

15% sobre o valor da condenação.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 823021 Nr: 29152-36.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON FERNANDEZ ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR CAMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298/MT, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, SOFIA 

ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Cuida-se de embargos declaratórios interpostos em face da sentença 

prolatada às fls. 263/265v, alegando omissão e erro material.

Intimada, a parte embargada deixou de se manifestar acerca dos 

embargos opostos por ambos os réus.

Vieram-me os autos conclusos.

 Decido.

 Sem maiores sobressaltos, tenho que razão não assiste ao embargante.

Compulsando os presentes autos, não verifico qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade a ser sanada.

O que se verifica na pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria 

já apreciada na sentença, o que não pode ser admitido via embargos, 

sendo matéria de recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, por não visualizar 

contrariedade, obscuridade, omissão ou erro material.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 921270 Nr: 44177-55.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MARTINS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - IUNI EDUCACIONAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:9906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) DECLARAR a inexistência do 

débito, no montante de R$ 1.748,56 ( um e setecentos e quarenta e oito 

reais e cinquenta e seis centavos), que causou a negativação do nome da 

parte reclamante; b) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da 

quantia de R$ 10.000,00 (dez 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).Torno definitiva a 

liminar de fls. 40/41. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos.Publique-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 775748 Nr: 29010-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MYLENE WIRGUES PAESE, ANDREWS WIRGUES NETO, 

WILSON WIRGUES SOBRINHO, APARECIDA QUALLIO DOS REIS, HERTA 

KLEIN TOLKSDORF, JORGE ALBERTO VIEIRA, LUIZ CARLOS CASTANHO, 

MARGARIDA MARIA PEREIRA, ROMUALDO BESS, TELMA REZENDE TIMO, 

VALDEQUE DIAS, SILVIO PERUSSOLO, JEFENSON LUIZ GEHELEN, 

SABINA ALVES DA CRUZ, TEODORICO MARCOLINO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pelo 

Banco Bradesco ( fls. 1743/1759, alegando: a) a necessidade de 

suspensão da presente demanda em razão do Recurso Especial por ele 

interposto n° 83977/2015 estar suspenso e também diante do Recurso 

Especial, que tramita sob o rito dos repetitivos, n° 1.361.799/SP; b) a 

inexigibilidade do título.

 A parte exequente se manifestou às fls. 1769/1771.

 DECIDO.

 Pois bem. Sem maiores delongas, em consulta ao Agravo n° 83977/2015, 

vejo que não está mais suspenso.

 No mesmo sentido, a 2ª Seção do STJ, em decisão prolatada em 

27/09/2017, desafetou o Resp n° 1.361.799/SP e Resp n° 1.438.263 do rito 

dos recursos repetitivos e confirmou a tese de legitimidade dos 

poupadores para o ajuizamento da ação.

 Registre-se que a presente demanda já foi julgada pode decisão 

definitiva, de so , firmando a tese de legitimidade em decisão prolatada, em 

O banco executado pugna pela suspensão do processo, ao argumento de 

que pende de análise recurso especial interposto perante o STJ ( FLS. 

652/652-v).

 Todavia, o agravo em recurso especial e próprio Recurso Especial, a teor 

do que preceitua o art. 995 do CPC, não possuem efeito suspensivo.

 Vejamos:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo 

disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

No caso, em consulta ao agravo n° 57319-2017, a Vice-Presidente do E. 

Tribunal de Justiça negou seguimento ao RESP e expressamente indeferiu 

o efeito suspensivo postulado.

 Portanto, inexistindo efeito suspensivo, DETERMINO seja intimado o 

executado para efetuar o pagamento do débito descrito às fls. 655/656, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo da multa de 10%, nos 

termos do art. 523 do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1096018 Nr: 8858-55.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENEI MIRANDA DE CARVALHO DUARTE, 

GONÇALO VASCONCELOS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EROALDO VILELA ROCHA, ROSINEI RONDON 
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DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - 

OAB:6.576, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB:14941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEURY KETLIN DE ARAUJO 

OLIVEIRA - OAB:OAB 20.127/o, THIAGO FIORENZA DE SOUZA - 

OAB:8.352

 DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o DIA 

07/05/2018, às 14h00, para fins de colheita de esclarecimento do perito, 

depoimentos pessoais das partes, bem como oitiva das testemunhas, até 

o máximo de 10 (dez) para cada parte, devendo o rol de testemunhas ser 

ofertado em até 15 (quinze) dias contados da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015;

As preliminares suscitadas serão analisadas após a audiência de 

instrução e julgamento do feito com as oitivas das partes para melhor 

convicção deste magistrado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 266168 Nr: 23935-56.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, NIPROCRED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT, RAIMUNDO LOPES DE LIMA - OAB:3503-B

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 905466 Nr: 33884-26.2014.811.0041

 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: CATIA ANA BERNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RONDON P. 

DOS SANTOS - OAB:8.700/MT, IZABEL FERREIRA DE SOUZA BARBOSA 

- OAB:17685/O, RENATA CRISTALDO DA SILVA - OAB:13.926

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial 

julgando extinto o feito com resolução de mérito.REVOGO a antecipação 

de tutela concedida às fls. 47/47-v. Condeno ainda a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma 

do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 865609 Nr: 6061-77.2014.811.0041

 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: IMPORMAQ DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:12594/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO CASTRO DA 

SILVA - OAB:22.352/O, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:13025

 Ante o exposto, ACOLHOS OS EMBARGOS MONITÓRIOS e com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente 

ação monitória.Condeno a parte embargada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (vinte por 

cento) sobre o valor atribuído à ação principal, na forma do art. 85, §2º, do 

CPC. Com o trânsito em julgado da presente demanda e nada sendo 

requerido, arquive-se.Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 889151 Nr: 22687-74.2014.811.0041

 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: MARCELO LANGELLA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 Proceda-se com a juntada dos documentos apresentados pela douta 

advogada da parte requerida em audiência.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, no prazo de 30 (trinta) dias, uma vez que o 

autor está representado 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.: 725641 Nr: 21377-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO PISSINI E MARQUESINI – SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO NETO DE ARRUDA, CIELO S/A - 

COMPANHIA BRASILEIRA DE PAGAMENTOS, BANCO DO BRASIL 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA FORGIONI - 

OAB:OAB/SP 295.782, CLÍSSIA IERVOLINO PRUDENTE DA SILVA - 

OAB:OAB/SP 276.972, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT, THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13676/MT

 O exequente pugna, no cumprimento de sentença, pela revogação da 

assistência judiciária gratuita deferida na sentença de fls.165-v sem que 

houvesse nenhum pedido do autor neste sentido.

 Compulsando os autos, verifico que houve o pedido de justiça gratuita na 
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exordial, no item 83 de fls. 15-v, dessa forma, não há que se falar em 

revogação do benefício da gratuidade de justiça.

No mais, indefiro o pedido de cumprimento de sentença, pelo fato do 

exequente Sandro Pissini e Marquesini – Sociedade de Advogados não ter 

comprovado nos autos a alteração da condição financeira do executado 

Márcio Neto de Arruda, nos últimos 05 (cinco) anos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 374069 Nr: 10534-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MURA JUNIOR, GISELE TURIBIO 

SCHUTZE MURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 

17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3.432/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a exceção de 

pré-executividade arguida por JOSÉ MURA JÚNIOR, devendo o processo 

prosseguir com a avaliação do bem penhorado. Quanto à divergência 

acerca do valor dos honorários periciais, a Resolução CNJ n.º 127, de 15 

de março de 2011, estabelece que para fixar o valor dos honorários 

periciais o juiz deve considerar “a complexidade da matéria, os graus de 

zelo profissional e especialização do perito, o lugar e o tempo exigidos 

para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais”.Atento a 

referidos critérios, reduzo a verba honorária, para o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), que será custeada pelos executados e DETERMINO:1. A 

intimação do perito nomeado para manifestar sobre o aceite do encargo, 

no prazo de 05 ( cinco) dias.2. Com a concordância, expressa ou tácita, 

quanto aos honorários, a intimação do requerido para depositar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, em conta judicial, o valor correspondente a 50% 

(cinquenta por cento) do custo da perícia.3. Em seguida a intimação do 

Perito para, 15 (quinze) dias, dar início aos trabalhos efetivando a entrega 

do laudo no prazo de 30 (trinta) dias.4. Apresentada o laudo pericial, 

intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.No 

mais, considerando que o excepto adjudicou as quotas pertencentes aos 

executados da empresa GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA, no valor de R$ 653.352,24, conforme auto de 

adjudicação constante à fl. 196, OFICIE-SE a Junta Comercial para que 

promova a alteração dos seus registros

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006400-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PIRES DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT0007359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006400-77.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Caso o autor não declare renda deverá este apresentar 

cópia dos 03 últimos meses de suas contas bancárias. Em igual prazo 

deverá o autor emendar a inicial informando o endereço eletrônico das 

partes e seu interesse na audiência de conciliação, bem como adequar o 

valor da causa ao que determina o art. 292 do CPC/15. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 14 de março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035077-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA APARECIDA DE OLIVEIRA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035077-54.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

ANDRESSA APARECIDA DE OLIVEIRA GONÇALVES, ajuizou ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . A inicial foi instruída com diversos 

documentos. O réu não foi citado. A autora requereu a desistência do feito 

(ID 11812858). É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de 

seguro DPVAT, proposta por ANDRESSA APARECIDA DE OLIVEIRA 

GONÇALVES em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS . A autora desistiu do feito e requereu a sua extinção sem 

resolução do mérito. O réu sequer foi citado. Desta forma desnecessária a 

concordância da parte contrária quanto ao pedido de desistência. Assim, 

nos termos do art. 200, parágrafo único do NCPC, homologo a desistência 

e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal. 

Custas isentas pela gratuidade. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com baixa na distribuição. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de março de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000821-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DAMASCENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000821-85.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 8 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017468-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINO JOVIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico que a 

data correta da audiência constante na decisão de id 12112101 é 
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23/05/2018 as 10:45. Cuiabá, 13 de março de 2018 MONNYQUE LILIAN 

SPINOLA CARVALHO BORGES 5ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ Polo ativo: 

[PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA - CPF: 023.880.701-04 

(ADVOGADO), DORVALINO JOVIS - CPF: 013.629.831-10 (AUTOR), 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 

61.198.164/0036-90 (RÉU)] 5ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ SEDE DO 5ª 

VARA CÍVEL 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: 1001064-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS PEREIRA COSTA (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001064-29.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 16 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002942-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANELINE SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002942-52.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/05/2018 às 11:00 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, 21 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004036-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO EZIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004036-35.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/05/2018 às 11:30 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, 26 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004273-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOE LUIZ DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004273-69.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/05/2018 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 
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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: 1018190-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE RAIMUNDA DE JESUS NASCIMENTO (AUTOR)

MARIA BENEDITA DE CARVALHO (AUTOR)

BENEDITO CANDELARIO DA SILVA (AUTOR)

ODETE DA SILVA (AUTOR)

ARACY MARCOLINA DA SILVA CRUZ (AUTOR)

CANISIO MAZZARELLO DE JESUS NASCIMENTO (AUTOR)

ELINEI PAES RODRIGUES UENO (AUTOR)

VERA LUCIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Os autores requereram a concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, 

comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que TODOS fazem jus aos benefícios da 

justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou 

declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª 

Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cuiabá-MT, 26 de junho de 2017 Documento assinado 

digitalmente, conforme permite o art. 209,§1° do CPC Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1037368-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE BRITO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CYRIACO PIRES DE MIRANDA SOBRINHO (RÉU)

GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037368-27.2017.8.11.0041 Vistos e etc. A autora 

não informa o polo passivo da presente ação, inviabilizando assim a sua 

citação. Posto isto, intime-se a autora para que em 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, informando o polo passivo da presente ação, com a sua 

competente qualificação. Tratando-se de pessoa Jurídica deverá informar 

também, o nome e a qualificação de seus sócios/representantes legais. 

Diante os documentos juntados com a petição de ID. 11698026, DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita a autora. Cuiabá, 9 de março de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho 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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016126-12.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Ante os 

esclarecimentos prestados e o documento médico apresentado pela parte 

autora, mantenho a decisão proferida em 12 de março de 2018 em seus 

exatos termos (ID 12175862), devendo a ré promover o imediato 

cumprimento da decisão judicial. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de março de 2018. 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004338-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004338-64.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/05/2018 às 08:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(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: 1001517-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA PEREIRA LEITE DE MORAIS (AUTOR)

DEONIZIO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT0014019A (ADVOGADO)

SUZANA PEREIRA LEITE MORAIS OAB - MT0012156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001517-87.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. 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.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo 

este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021916/3/2018 Página 35 de 543



processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, os autores são 

servidores públicos e recebem a titulo de proventos o valor bruto mensal 

de mais de R$12.000,00 (doze mil reais), renda esta incompatível com 

aqueles que fazem jus aos benefícios da justiça gratuita. Ademais, os 

autores não colacionaram nenhum documento que comprove que o valor 

por ele percebido é insuficiente para custear o presente feito. Posto isto, 

considerando que os autores não colacionaram aos autos prova 

convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA requerido. Entretanto, oportunizo aos autores o 

parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do 

CPC/15. Assim, poderá o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas e taxas iniciais, em 04 parcelas iguais e sucessivas. Conforme 

informado pelo Departamento de Controle e Arrecadação, na Divisão de 

Arrecadação e Fiscalização - Foro Judicial do TJMT (tel - 

3617-3736/3763), a parte beneficiada pelo parcelamento das custas 

judiciais deverá realizar a emissão das guias de parcelamento, mês a mês 

no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção “Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes” colocando nos respectivos campos os valores 

correspondentes às parcelas devidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e 

não tendo os autores adimplido com a integralidade das custas e taxas 

judiciais e/ou informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de março de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004714-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYONS DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004714-50.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/05/2018 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(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, 1 de março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004888-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAODICEIA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004888-59.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/05/2018 às 11:00 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, 2 de março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004997-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA KARINA MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004997-73.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/05/2018 às 11:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(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, 2 de março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003168-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENES SENA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003168-57.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação indenizatória de danos materiais e morais proposta por Denes 

Sena dos Santos contra a Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA, todos 

devidamente qualificados nos autos. Em síntese, relata o autor que em 

setembro de 2016 adquiriu o aparelho celular SANSUNG A510M GAL AS 

PTO SS – pelo valor de R$1.999,00 (Um mil e novecentos e noventa e 

nove reais) e que em novembro do mesmo ano, o colocou em sua mochila 

almofadada e foi trabalhar. Ao chegar ao trabalho, o aparelho estava com 

a tela toda escura e sem a possibilidade de uso. Narra que o aparelho 

ainda estava na garantia quando o vício foi apresentando e que o 

encaminhou para a assistência técnica, contudo, esta concluiu que o 

aparelho estava com o touch quebrado e que tal dano não estaria 

acobertado pela garantia, pois se deu por mau uso e/ou exposição a 

umidade. Sustenta que não concorda com o laudo emitido pela assistência 

técnica, pois sempre fez bom uso do aparelho, tendo solicitado a sua 

substituição por um novo, contudo a ré se manteve inerte quanto a tal 

pedido. Diante disso, postula a concessão da tutela provisória de urgência 

para que seja determinado que a ré substitua imediatamente o aparelho 

adquirido e/ou seja devolvido o valor pago pelo celular. A inicial veio 

acompanhada de diversos documentos. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. DEFIRO o pedido de justiça gratuita requerido pelo autor, 

isentando-o do recolhimento das custas e taxas iniciais, conforme me 

permite o art. 98, §5° do CPC/15. A tutela almejada pelo autor é regulada 

pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela provisória 

pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão almejada 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.) Nota-se dos autos que o autor não demonstrou o periculum 

in mora, nem mesmo o fumos boni iuris. A compra e suposto vício no 

aparelho data de agosto e novembro de 2016, respectivamente, e somente 

agora o autor procurou o Poder Judiciário, o que demonstra a ausência do 

prejuízo da demora. Ademais, a probabilidade do direito não está 

evidenciada, diante da necessidade de realização de perícia. Desta forma, 

não tendo o autor demonstrado a presença dos requisitos autorizadores o 

indeferimento da tutela antecipada é medida que se impõe. Nesse sentido 

a jurisprudência: " AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO 

– SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS - TUTELA DE URGÊNCIA – 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. Não restou evidenciado a plausibilidade do direito 

alegado pelo agravante. Da mesma forma não ficou comprovado o perigo 

de dano ou risco a resultado útil do processo, como bem consignado na 

decisão agravada. (AI 154281/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) Com estas considerações e 

fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Designo 

audiência de conciliação para o dia 28/05/2018 às 08:30 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na Rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se o autor 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, 15 de fevereiro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006252-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. S. B. N. (REQUERENTE)

M. L. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CARMO CARVALHO BECCARI OAB - 688.944.221-00 

(REPRESENTANTE)

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

LIVRE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP (REQUERIDO)

PEDRO RODRIGUES DE CAMPOS NEVES (REQUERIDO)

FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI (REQUERIDO)

TELEVISAO CIDADE VERDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006252-66.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Consta no 

sistema PJE, notificação de guia de custas/taxa judiciária sem 

recolhimento. Intime-se a parte autora para regularização. Cuiabá, 15 de 

março de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 832200 Nr: 37807-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA ANTONIELLE GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Em consulta ao sistema apolo, existe a informação acerca de um 

Documento pendente de Juntada: Documento a ser juntado protocolado 

em: 27/02/2018 às 16:17:14 pelo Protocolo da Comarca sob nº 200568.

Ocorre que o referido protocolo não consta nesta secretaria, assim, 

encaminho intimação ao peticionante para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, traga a cópia da petição de protocolo 200568 para juntada e 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 390939 Nr: 26619-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA EUGÊNIA DE ALMEIDA BOURET ORRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, 

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

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

CARMONA - OAB:3863/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 

MINHOTO - OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - 

OAB:116.353/SP, OSMAR PEREIRA DE SOUZA - OAB:12743, PAULO 

HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca dos cálculos 

apresentados às fls. 350, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 937869 Nr: 53585-70.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERSÁTIL SOLUÇÃO EMPRESARIAL LTDA, DILMA 

MOTA CURCINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO NOCCHI - OAB:14.913-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13431-A

 Tendo em vista que a ação principal foi julgada procedente, restando 

comprovada que a negativação discutida nesta ação cautelar foi indevida, 

caracterizado está que a parte precisava da cautelar para garantir o 

provimento jurisdicional concedido na ação principal. Posto isto, julgo 

procedente o pedido desta ação cautelar inominada proposta por Versátil 

Solução Empresarial Ltda. contra Claro S.A, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil e confirmo a liminar concedida à p. 

47.Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, do CPC.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1149625 Nr: 31554-85.2016.811.0041

 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: ELAINE CRISTINA DA COSTA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI FERRONATO PEDRO - 

OAB:19630/O, MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - OAB:18.790

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Processo nº. 48742-62.2014.811.0041

Código 929030

Despacho

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

Cuiabá 02 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 935468 Nr: 52312-56.2014.811.0041

 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: JUCIMAR EVANGELISTA DA SILVA

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O

 Certifico que o recurso de apelação foi protocolado tempestivamente, 

sendo assim procedo a intimação do apelado/autor para oferecer 

contrarazões, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 779119 Nr: 32553-77.2012.811.0041

 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: JUSCELINO GERALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUIZIO FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Trata-se de ação de usucapião proposta por JUSCELINO GERALDO DOS 

SANTOS contra ALUIZIO FERREIRA LIMA.

Compulsando os autos, a fim de promover o saneamento, constatei que o 

autor não atendeu a ordem de p. 93, pois se limitou a apresentar certidão 

de inexistência de imóvel em seu nome junto ao Cartório do 7º Oficio (p. 

97).

A determinação foi para juntar a certidão de inteiro teor e a cadeia dominial 

expedida pelo Cartório do 7º Oficio da Capital do imóvel objeto desta ação 

de usucapião, descrito na exordial, como solicitado pelo Estado de Mato 

Grosso à p. 86.

Assim, determino que o autor cumpra esta decisão em cinco dias.

Em igual prazo deverá o autor se manifestar sobre possível ilegitimidade 

passiva.

Decorrido o prazo sem manifestação, encaminhe-se os autos à 

Defensoria Pública para requerimento pertinente.

Cumpra-se imediatamente. Processo da Meta 02 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 822656 Nr: 28809-40.2013.811.0041

 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: LAURA DE CÁSSIA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

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

SANTOS - OAB:209931/SP, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente o pedido desta ação indenizatório por danos 

morais proposta por LAURA DE CÁSSIA FERREIRA DE SOUZA contra 

GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, para CONDENAR a 

ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor equivalente 

a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas e 

despesas processuais pela ré, bem como honorários advocatícios que 

fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do 

nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito 

em julgado, e decorrido o prazo de quinze dias sem eventual pedido de 

cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1071635 Nr: 56135-04.2015.811.0041

 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: ANDRIEELY MARTINS FREITAS

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº. 56135-04.2015.811.0041 - Código 1071635

DESPACHO

 O perito judicial nomeado informou que a parte autora não compareceu à 

perícia designada.

Designo a perícia para o dia 03/05/2018, às 10:30hs, a ser realizada no 

consultório médico situado na Rua G, n° 10, Bairro Miguel Sutil, Cuiabá MT, 

telefone: 65 3052-3072, 3642-3020.

Considerando a distribuição do ônus da prova, estabelecido no artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, registro que o não comparecimento 

do autor na perícia designada poderá gerar a improcedência dos pedidos 

iniciais.

Intimem-se todos para o início dos trabalhos periciais.

Cuiabá, 14 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.: 394682 Nr: 30038-74.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CAETANO NASCIMENTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SECUNDINO H. NETO - 

OAB:8883 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ BERTONI 

JUNIOR - OAB:12061/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca dos cálculos 

apresentados às fls. 606/607, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 920498 Nr: 43733-22.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS FRANCISCO RIBEIRO

 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: RANATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:MT/ 8184-4

 Processo nº. 43733-22.2014.811.0041 - Código 920498

DESPACHO

 O perito judicial nomeado informou que a parte autora não compareceu à 

perícia designada.

Designo a perícia para o dia 03/05/2018, às 08hs, a ser realizada no 

consultório médico situado na Rua G, n. 10, Bairro Miguel Sutil, Cuiabá MT, 

telefone: 65 3052-3072, 3642-3020.

Considerando a distribuição do ônus da prova, estabelecido no artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, registro que o não comparecimento 

do autor na perícia designada poderá gerar a improcedência dos pedidos 

iniciais.

Intimem-se todos para o início dos trabalhos periciais.

Cuiabá, 14 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.: 912142 Nr: 38274-39.2014.811.0041

 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: VERSÁTIL SOLUÇÃO EMPRESARIAL LTDA, DILMA 

MOTA CURCINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO NOCCHI - OAB:14.913-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente o pedido desta ação de obrigação de fazer c.c 

reparação de danos morais proposta por VERSÁTIL SOLUÇÃO 

EMPRESARIAL LTDA contra o CLARO S.A e condeno a ré ao pagamento 

do valor de R$13.000,00 (treze mil reais) à título de danos morais à autora, 

com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e 

correção monetária a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 

362-STJ). Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do 

valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 788504 Nr: 42479-82.2012.811.0041

 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: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTACILIO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ROGÉRIO ROMALDINI DE 

FARIA - OAB:115.445, THAIS TELLES ROMEIRO - OAB:273718/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Acolho os argumentos da autora e defiro o pedido de p. 71.

Oficie-se aos Cartórios de Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais 

de Cuiabá e Várzea Grande.

Cumpra-se com urgência. Processo da Meta 02 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 316659 Nr: 20184-27.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MARQUES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARQUES E SILVA - 

OAB:7731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca dos cálculos 

apresentados à fl. 525, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1283522 Nr: 2805-87.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORAH STEPHANIA MAZZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEREZINHA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2805-87.2018.811.0041

Código 1283522

DESPACHO

Cientifiquem-se as partes e o Juízo deprecante da distribuição desta carta 

precatória para esta unidade judiciária.

Designo a audiência para o dia 23/04/2018 às 15:00 horas, com a 

finalidade da oitiva da testemunha Taisa Campos Fontes.

Insta salientar que, nos termos do art.455 do CPC, a intimação para o 

comparecimento da testemunha deve ser feita pelo advogado da parte.

Oficie-se ao Juízo deprecante.

Cuiabá, 14 de março de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1028209 Nr: 35904-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

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

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

 Processo nº 35904-53.2015.811.0041

Código 1028209

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Tiago Vieira dos 

Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Assim, 

promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representado pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 07 de março de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 765091 Nr: 17777-72.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

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

NACIONAL LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811, Ricardo de Lamônica I. Pereira - OAB:14.679 MT

 Processo nº 17777-72.2012.811.0041

Código 765091

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença de horários sucumbências 

requerido por Julierme Francisco Meira Silva em face de Concremax – 

Concreto Engenharia e Saneamento Ltda. Assim, promovam-se as devidas 

anotações na capa dos autos e no sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º, II do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 14 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.: 917429 Nr: 41692-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMERICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, RITA 

TEREZINHA KUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO 

AMAPÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYSE G. FERNANDES BALDUINO 

- OAB:13.587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GONÇALVES 

SANTOS - OAB:421/A

 Processo nº 41692-82.2014.811.0041

Código 917429

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Sul América 

Prestadora de Serviços Ltda em face de Automoto Automóveis e Motos do 

Amapá. Assim, promovam-se as devidas anotações, na capa autos e 

sistema Apolo.

Intime-se o devedor, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação do devedor somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 14 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.: 456535 Nr: 27252-23.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEYDSON RAUFF AMORIM DA SILVA

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

INTERESSADOS

 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: LUCIANA MOREIRA DOS 

SANTOS - OAB:45201, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls. 150/165 é 

tempestivo.

 Sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 918442 Nr: 42374-37.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYSON DONIZETE DE BARROS SOUZA, FERNANDA 

FERREIRA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEIMAR QUIRINO JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHL - 

OAB:10565/MT

 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.108

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 369226 Nr: 6603-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALT BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DE LOGÍSTICA EM 

TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUNAR DISTRIBUIDORA DE THINNER E 

SOLVENTES LTDA, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MELO FORT - 

OAB:10664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A/MT

 Certifico que nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para fornecer a síntese da 

inicial, no endereço de email desta 5ª Secretaria Cível: 

cba.5civel@tjmt.jus.br, no prazo de (15) quinze dias, a fim de possibilitar a 

expedição do edital de citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 456285 Nr: 27094-65.2010.811.0041

 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: GLEYDSON RAUFF AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, R. M. COMERCIO DE 

INFORMÁTICA LTDA - ME

 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: RAFAEL SGARZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls. 144/151 é 

tempestivo.

 Sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 949148 Nr: 59790-18.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR DA SILVA 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:

 Processo nº. 59790-18.2014811.0041 - Código 949148

DESPACHO

 O perito judicial nomeado informou que a parte autora não compareceu à 

perícia designada.

Requisite-se ao perito, via e-mail funcional ou telefone, nova data para a 

realização da perícia deferida.

Após, intime-se a parte autora para comparecer na data, horário e local 

designado para o exame pericial.

Considerando a distribuição do ônus da prova, estabelecido no artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, registro que o não comparecimento 

do autor na perícia designada poderá gerar a improcedência dos pedidos 

iniciais.

Intimem-se todos para o início dos trabalhos periciais.

Cuiabá, 14 de março de 2018.
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Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1010243 Nr: 27676-89.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERZINO PINHEIRO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA 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:8.506-A

 Processo nº. 27676-89.2015.811.0041

Código 1010243

Vistos e etc.

Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial de p. 

144/147, em 15 (quinze) dias.

Autorizo o levantamento dos honorários periciais. Expeça-se alvará.

Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos.

Cuiabá, 14 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.: 1076616 Nr: 58341-88.2015.811.0041

 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: EUGENIO MARIANO DA SILVA

 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:

 Processo nº. 58341-88.2015.811.0041 - Código 1076616

DESPACHO

 O perito judicial nomeado informou que a parte autora não compareceu à 

perícia designada.

Requisite-se ao perito, via e-mail funcional ou telefone, nova data para a 

realização da perícia deferida.

Após, intime-se a parte autora para comparecer na data, horário e local 

designado para o exame pericial.

Considerando a distribuição do ônus da prova, estabelecido no artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, registro que o não comparecimento 

do autor na perícia designada poderá gerar a improcedência dos pedidos 

iniciais.

Intimem-se todos para o início dos trabalhos periciais.

Cuiabá, 14 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.: 338894 Nr: 9465-49.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DIAS DE CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Processo nº. 9465-49.2008.811.0041 - Código 338894

DESPACHO

 O perito judicial nomeado informou que a parte autora não compareceu à 

perícia designada.

Requisite-se ao perito, via e-mail funcional ou telefone, nova data para a 

realização da perícia deferida.

Após, intime-se a parte autora para comparecer na data, horário e local 

designado para o exame pericial.

Considerando a distribuição do ônus da prova, estabelecido no artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, registro que o não comparecimento 

do autor na perícia designada poderá gerar a improcedência dos pedidos 

iniciais.

Intimem-se todos para o início dos trabalhos periciais.

Cuiabá, 14 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.: 1009166 Nr: 27188-37.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILAR DA CRUZ ARAUJO

 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: RAYANNY LIVIA MIRANDA 

NOCETI - OAB:18.652 OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Processo nº. 27188-37.2015.811.0041

Código 1009166

Vistos e etc.

Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial de 

p.111/113, em 15 (quinze) dias.

Autorizo o levantamento dos honorários periciais. Expeça-se alvará.

Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos.

Cuiabá, 14 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.: 1050614 Nr: 46712-20.2015.811.0041

 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: RSDO, ANA CELONI CHAVES DOS 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, TATIANE CORBELINO L. DA SILVA - 

OAB:9409, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - OAB:9409/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº. 46712-2015.811.0041

Código 1050614

Vistos e etc.

Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial de 

p.116/120, em 15 (quinze) dias.

Autorizo o levantamento dos honorários periciais. Expeça-se alvará.

Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos.

Cuiabá, 14 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.: 1065086 Nr: 53250-17.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WADERSON NASCIMENTO APARECIDO DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA. - OAB:8.184-A

 Processo nº. 53250-17.2015.811.0041

Código 1065086

Vistos e etc.

Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial de 
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p.139/142, em 15 (quinze) dias.

Autorizo o levantamento dos honorários periciais. Expeça-se alvará.

Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos.

Cuiabá, 14 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.: 377507 Nr: 13577-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CEZAR SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026

 Processo nº 13577-27.2009.811.0041

Código 377507

DESPACHO

Intime-se a parte autora para se manifestar sobre petição de p. 118/120, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Cuiabá, 14 de março de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 880856 Nr: 17330-16.2014.811.0041

 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: LUIZ GUSTAVO MOREIRA DA COSTA

 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

 Processo nº 17330-16.2014.811.0041

Código 880856

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Luiz Gustavo Moreira 

da Costa em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat. 

Assim, promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema 

Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 14 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.: 394688 Nr: 30041-29.2009.811.0041

 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: JUCELIA DE MOURA MENDES

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

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

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

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

JUNIOR - OAB:7.670/MT

 Processo nº. 30041-29.2009.811.0041

Código 394688

Vistos e etc.

Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial de 

p.365/368, em 15 (quinze) dias.

Autorizo o levantamento dos honorários periciais. Expeça-se alvará.

Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos.

Cuiabá, 14 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.: 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

 Processo nº. 53737-84.2015.811.0041

Código 1066157

Vistos e etc.

Ante ao teor da certidão de p. 140, intime-se pessoalmente a parte autora 

para regularizar sua representação processual, em 15 (quinze) dias.

Autorizo o levantamento dos honorários periciais. Expeça-se alvará.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 14 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.: 1025143 Nr: 34365-52.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CLUGG

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo nº. 4365-52.2015.811.0041 - Código 1025143

DESPACHO

 O perito judicial nomeado informou que a parte autora não compareceu à 

perícia designada.

Requisite-se ao perito, via e-mail funcional ou telefone, nova data para a 

realização da perícia deferida.

Após, intime-se a parte autora para comparecer na data, horário e local 

designado para o exame pericial.

Considerando a distribuição do ônus da prova, estabelecido no artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, registro que o não comparecimento 

do autor na perícia designada poderá gerar a improcedência dos pedidos 
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iniciais.

Intimem-se todos para o início dos trabalhos periciais.

Cuiabá, 14 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.: 1078129 Nr: 309-56.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREUZILENE PAULA RAMOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18047

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº. 309-56.2016.811.0041

Código 1078129

Vistos e etc.

Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial de p. 

114/117, em 15 (quinze) dias.

Autorizo o levantamento dos honorários periciais. Expeça-se alvará.

Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos.

Cuiabá, 14 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.: 835827 Nr: 40896-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINAS LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOIR BORDIN, LINDOMAR FERNANDES 

CALIXTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS 

JÚNIOR - OAB:160.493 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do item 7.2.1 do Prov. 56/2007- CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca da devolução do AR da carta de citação, requerendo o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 385533 Nr: 21283-61.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO 

S/CLTDA, DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE 

AMORIM - OAB:5.272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:18733-A/MT, FRANCISCO BRUNO MARIANO DE MORAES 

RABELLO - OAB:OAB/SP 327.684, KAROLINE DA ROCHA LIMA - 

OAB:374.143/SP, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RODRIGO 

SANCHES DE PAIVA - OAB:220343/SP, THAIS GALINDO DA SILVA - 

OAB:13148/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar acerca da petição 

de fl. 324, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 953605 Nr: 1848-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO CARVALHO SOUSA

 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:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar acerca da petição 

de fls. 69/71, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 905356 Nr: 33796-85.2014.811.0041

 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: CÉSAR LIMA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA BENEDITA DO BOMDESPACHO 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/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.: 175581 Nr: 23496-16.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUMAO - OAB:4062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3.432/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. 343.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 838505 Nr: 43136-87.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE LONDERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ I SPE LTDA, 

CUYABÁ CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10.756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - OAB:OAB/SP 

152165

 Certifico que nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para fornecer a síntese da 

inicial, no endereço de email desta 5ª Secretaria Cível: 

cba.5civel@tjmt.jus.br, no prazo de (15) quinze dias, a fim de possibilitar a 

expedição do edital de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 365140 Nr: 3282-28.2009.811.0041

 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: ERIVALDO PEREIRA DE ANDRADE, NEUSA ESTEVÃO 

ANDRADE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA HABIB KMEIH, HABIB YUOUSSEF 

KMEIH, JOSÉ RUIZ GONÇALVES, GILBERTO RODRIGUES DE GODOI, 

MARCELO ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADER ANDRADE PINHEIRO DE 

SOUZA - OAB:21.561, LAURO MARVULLE - OAB:3.110/MT

 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 Oficial de Justiça de fl. 173

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 717868 Nr: 14143-05.2011.811.0041

 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: VARONEZ MAINARDY DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM - GENERAL MOTORS, GRAMARCA 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS SOMA CHEVROLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR LUCAS - 

OAB:15.026/MT, JANNIRA LARANJEIRA SIQUEIRA CAMPOS - 

OAB:9.549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - 

OAB:6.347/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação às partes para manifestação sobre o Laudo Pericial, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 862462 Nr: 3619-41.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ED CARLOS DE CAMPOS MEIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte requerente para se manifestar acerca do 

documento juntado às fls. 138/143, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 737882 Nr: 34409-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

E.P.P.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRENORTE - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057/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. 105

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 262017 Nr: 21645-68.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. DA SILVA COMERCIO ME

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

- OAB:4032/MT

 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. 106.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000246-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FRANCISCA 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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000246-43.2018.8.11.0041 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 09:15 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005921-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO FELIPE MIOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS OAB - MT0007438A 

(ADVOGADO)

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005921-84.2018.8.11.0041 DECISÃO O autor, 

Cássio Felipe Miotto, pretende a concessão de tutela provisória de 

urgência para compelir o réu a refazer os cálculos para definição da taxa 

condominial da unidade 102, a fim de que pague o valor equivalente a 1/30 

avos da despesa mensal do condomínio, ou seja, requer seja determinada 

a divisão da despesa mensal de forma proporcional ao número de 

unidades autônomas, sem consideração da fração ideal de cada qual. 

Para a concessão da tutela provisória, faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nota-se que os 
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requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência não diferem 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. In 

casu, o autor possui um apartamento duplex no Edifício Glam Goiabeiras 

Luxury e, em razão disso, efetua o pagamento mensal da quantia 

correspondente à sua fração ideal, que é de 413,12m2. É cediço que o 

valor referente à taxa condominial é destinada ao pagamento das 

despesas comuns inerentes à todos os condôminos, tais como: limpeza e 

manutenção das áreas comuns, pagamento de funcionários, etc. Todavia, 

o entendimento majoritário firmado em torno do assunto, inclusive pelo 

Superior Tribunal de Justiça, é de que o rateio das despesas deve ser 

feito de acordo com o que estabelece a Convenção de Condomínio, 

regularmente aprovada. A Convenção de Condomínio do Edifício Glam 

Goiabeiras Luxury dispõe, na Cláusula Trigésima Terceira, que a forma de 

rateio das despesas mensais entre os condôminos de acordo com a 

proporção dos imóveis pertencentes a cada um (ID 12123175). Outrossim, 

o assunto em questão (forma de rateio das despesas do condomínio entre 

os condôminos) foi objeto de discussão na Assembleia Geral 

Extraordinária, realizada no dia 28 de janeiro de 2016, que deliberou pela 

divisão por fração ideal (p. 12123243). O artigo 1.336, inciso I, do Código 

Civil, estabelece que é dever do condômino contribuir para as despesas 

do condomínio, na proporção de suas frações ideais. Assim, verifica-se 

que a disposição contida na Convenção de Condomínio se encontra em 

consonância com a legislação vigente. Feitas estas considerações, não 

observo, nesta quadra processual, a probabilidade do alegado direito, 

requisito este necessário à concessão da tutela provisória. Também não 

vislumbro o perigo da demora, pois se ao final o autor for vencedor, estará 

garantida a devolução dos valores pagos a maior, corrigidos. Posto isto, 

INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 334 e 

§§ do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 18/06/2018 às 

10:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se 

a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de março de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006006-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006006-70.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito e relação jurídica com 

pedido de indenização por dano moral proposta por Odirley Nobre de 

Almeida contra Oi S.A, ambos qualificados nos autos. Relata o autor que 

possuiu junto a ré, no ano de 2016, o contrato n.º 508751335001,o qual 

sempre efetuou os pagamentos inerentes à sua obrigação. No entanto, 

teve negado crédito junto a ré em decorrência de dívida no valor de 

R$219,64, vencida em 05/08/2017, referente ao contrato n.º 

31013993680638954. Alega que desconhece a obrigação, uma vez que 

não formalizou o contrato em questão (31013993680638954). Assim, 

entrou em contato com a ré, a qual lhe informou que possivelmente o autor 

foi vitima de fraude, no entanto, até que houvesse o pagamento da dívida, 

o débito permaneceria em aberto, com risco de negativação em razão de 

inadimplemento. É o relatório. Decido. A pretensão almejada pelo autor diz 

respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência em caráter 

antecedente, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não 

diferem muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in 

mora. Diante destas explanações e, em análise sumária, verifica-se a 

possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, uma vez que o 

autor não reconhece o débito que ensejou a negativação de seu nome. O 

perigo de dano é evidente, haja vista que a negativação do nome das 

pessoas de forma indevida geram abalo financeiro, prejudicando as 

relações comerciais e imagem. Posto isto, presentes os requisitos 

autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer tempo, DEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 

2º, do Código de Processo Civil e DETERMINO que a ré se abstenha de 

incluir o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, ou se já o fez, 

que promova a baixa das restrição no nome do autor do banco de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito, em razão da dívida ora discutida. 

Intime-se para cumprimento da liminar, no prazo de 05(cinco) dias. Deixo 

de determinar o aditamento da petição inicial conforme determina o § 1º do 

art. 303, CPC, haja vista que a inicial está com argumentação e pedidos 

completamente apresentados. Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 03/07/2018 às 08:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré 

para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima 

de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 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. Concedo a assistência judiciária gratuita ao autor. 

Intime-se. Cuiabá, 15 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: 1019229-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON DA CONCEICAO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerida para manifestarem-se 

sobre da perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Assinado Digitalmente MARIA ZELIA GOMES DE SOUZA 
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Técnica de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024023-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON ANDRE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerida para manifestar-se 

sobre da perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Assinado Digitalmente MARIA ZELIA GOMES DE SOUZA 

Técnica de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019171-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA MARIA DE OLIVEIRA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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. Assinado Digitalmente MARIA ZELIA GOMES DE 

SOUZA Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016834-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYRIK EVERTON 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)

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 as partes para manifestarem-se sobre a 

perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Assinado Digitalmente MARIA ZELIA GOMES DE SOUZA Técnica de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

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 para INTIMAR as partes para manifestarem-se sobre 

da perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Assinado Digitalmente MARIA ZELIA GOMES DE SOUZA Técnica de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

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)

 

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. Assinado Digitalmente MARIA ZELIA GOMES DE SOUZA Técnica de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

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 para INTIMAR as partes para manifestarem-se sobre a 

perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Assinado Digitalmente MARIA ZELIA GOMES DE SOUZA Técnica de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

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 para INTIMAR as partes para manifestarem-se sobre a 

perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Assinado Digitalmente MARIA ZELIA GOMES DE SOUZA Técnica de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

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 para INTIMAR a parte para manifestar-se sobre a 

perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Assinado Digitalmente MARIA ZELIA GOMES DE SOUZA Técnica de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

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)
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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 requerida para manifestar-se 

sobre a perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Assinado Digitalmente MARIA ZELIA GOMES DE SOUZA 

Técnica de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

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 para INTIMAR a parte requerida para manifestar-se 

sobre a perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Assinado Digitalmente MARIA ZELIA GOMES DE SOUZA 

Técnica de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

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 para INTIMAR a parte requerida para manifestar-se 

sobre a perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Assinado Digitalmente MARIA ZELIA GOMES DE SOUZA 

Técnica de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021161-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CONCEICAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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. 15 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: 1022490-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SILVA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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. 15 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: 1017894-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE LARRANHAGAS CRUZ (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.15 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: 1021349-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. V. (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 para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 15 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: 1023786-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PACIFICO DE ARAUJO (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:

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, no prazo de 15 (quinze) dias. 15 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: 1019001-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SOUZA SANTOS (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 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.15 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016538-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE LINS 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 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.15 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: 1021802-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINO DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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. 15 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: 1017222-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROUZINETH DA SILVA FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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. 15 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: 1020601-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA ROMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.15 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: 1022795-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYARA DA SILVA HEMOGENIO (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)

 

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. 15 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: 1004593-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER MERLINO 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 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.15 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018006-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS PINTO AMARAL (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)

 

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.15 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: 1021062-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL ALVES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 15 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: 1021227-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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REDCOOP MEIOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS EIRELI - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

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. 15 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: 1006522-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO MOREIRA DUTRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN TOGNI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN OAB - MT0014307A (ADVOGADO)

 

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. 15 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: 1020231-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO)

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A (ADVOGADO)

RICARDO GOMES SERGIO SOUZA OAB - MT22809-O (ADVOGADO)

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037/O (ADVOGADO)

RONIMARCIO NAVES OAB - MT0006228A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA LEA CORREA DA COSTA (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. 15 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: 1014178-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDINEIA GOMES RANGEL DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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. 15 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: 1013942-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN LENE DE SOUZA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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.15 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: 1014858-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURDES AZEVEDO DA COSTA (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.15 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: 1014605-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono 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.15 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: 1013910-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARTAGNAN ALENXADRE TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 as partes para manifestarem-se sobre 

da perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 15 de março de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015686-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVAN ALVES MOURAO (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)

 

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.15 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: 1015251-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GONZAGA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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. 15 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: 1016696-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DAVID DIAS (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. 15 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: 1015858-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 as partes para manifestarem-se sobre 

da perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 15 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: 1022478-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354/O (ADVOGADO)

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL OAB - MT6755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (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. 15 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: 1028184-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO ESTEVAO DOS SANTOS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

HARGOS RECUPERACAO DE CREDITOS E GESTAO DE RISCO LTDA. 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-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 e manifestar-se sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 15 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: 1024148-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA TERESA RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA OAB - MT13510/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (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. 15 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: 1026457-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-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. 15 de março de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022562-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FERREIRA DE SOUZA (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)

 

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.15 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: 1024619-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DA SILVA E MELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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 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.15 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: 1017329-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR ANTONIO BARONIO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

JONES TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA OAB - MT20897/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADISTA MULTI CEREAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

CERATO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

TIO LINO INDUSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (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 e manifestar-se sobre as correspondência devolvidas, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 15 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1031348-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE NASCIMENTO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ISRAEL DA SILVA OAB - MT15163/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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. 15 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: 1024065-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE DIAS DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 15 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: 1022601-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI BORGES FARIAS (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:

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.15 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: 1024436-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDEBRANDO GOMES CAVALCANTE (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)

 

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. 15 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: 1022614-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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) 
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dias. 15 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: 1026766-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HANNATHIEL JULIAO CAMARGO VAZ DE MELO (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.15 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: 1026508-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA REGINA CORREA (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.15 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: 1026875-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RIBEIRO DE ABREU SILVA (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)

 

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. 15 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: 1018518-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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.15 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: 1026565-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DE SOUZA 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 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.15 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: 1025586-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SABINO DOMINGOS CURADO (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.15 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: 1026879-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALEXANDRE NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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.15 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: 1028377-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONIEL DA SILVA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 
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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.15 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: 1029217-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALENCAR VITOR MIRANDA DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989/O (ADVOGADO)

WALDILSON ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT20387/O (ADVOGADO)

JOCELI KUHN OAB - MT3913/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 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.15 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: 1027693-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ELIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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.15 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: 1027766-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIO FRANCISCO SERPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono 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.15 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: 1028719-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

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.15 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: 1029295-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PESSOA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono 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.15 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027840-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO INACIO NORONHA (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:

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. 15 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: 1018861-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO SOUZA MACARIO (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.15 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: 1027865-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CORREA FONSECA 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)
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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.15 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: 1026441-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO TEOFILO ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAXIMO DA SILVA OAB - MT19629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (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. 15 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: 1029984-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VIANA ALONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT0015383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.15 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: 1030687-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE CANDIA 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:

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.15 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: 1030725-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEBERTON JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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. 15 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.: 400155 Nr: 33034-45.2009.811.0041

 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: MARCO ANTONIO ESTOUCO

 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 GIMENES 

CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Vistos etc.

Intime-se o perito judicial para informar dia e hora para início dos trabalhos 

periciais.

Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos.

Do laudo, às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 844867 Nr: 48654-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIZETE ASVOLINSQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RIVELINO PIRES MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

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.

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, §2°, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte 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.: 14527 Nr: 10956-72.2000.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR DE SOUZA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIEKO KOBAYASHI AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, MAURÍCIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS - 

OAB:15.772/PR, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:57596 e 

12.233

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

OAB:4.384-B/MT

 Vistos etc.

Observa-se que este Juízo reconheceu fraude à execução na decisão de 

fls. 86/87 e determinou a penhora do imóvel registrado sob a matrícula n. 

39.178 junto ao Cartório de 1° Serviço Notarial e de Registro de Várzea 

Grande – MT.

A penhora se efetivou (fls. 128/132), todavia, até o presente momento 

verifico que os adquirentes do referido imóvel, Edilson Nogueira da Cunha 
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Pereira e Kely Cristina de Souza Nogueira, não foram notificados da 

constrição, o que entendo ser necessário para evitar futuras alegações 

de nulidade.

Saliento que o fato da decisão ter passado em julgado, não afastará o 

reconhecimento de nulidade posteriormente, em caso de não intimação 

dos adquirentes.

Em razão disso, suspendo a realização da avaliação do imóvel e determino 

a intimação pessoal dos adquirentes do imóvel objeto de penhora nos 

autos para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, opor Embargos 

de Terceiro.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 135610 Nr: 20486-95.2003.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDER JONNATHAN LUIZ DE 

CARVALHO, MARILENE LUIZ DE CARVALHO

 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 etc.

Intime-se a parte Exequente para que manifeste acerca da petição de fls. 

140/142, no prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 149170 Nr: 3861-49.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO ALBERNAZ GARCIA, ANDRESON 

ROBERT ALBERNAZ GARCIA, DARTAGNHAN WIDE ALBERNAZ GARCIA, 

ELENE BRAGA GARCIA, SANDRA MARIA CURVO DE BARROS GARCIA, 

JUNIO TADEU DELMINIO, YASKARA ALBERNAZ GARCIA, JUGILAS 

WLADEAS ALBERNAZ GARCIA, JAQUELINE ALBERNAZ GARCIA, 

VERBENA SILVA DA COSTA GARCIA, VERÔNICA GUADALUPE SILVA DA 

COSTA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO STWART ALBERNAZ GARCIA, 

TABAJARA IRAPUAN ALBERNAZ GARCIA, MARIA NEUSAMAR DE 

SOUZA GARCIA, ODENIR VANDONE JUNIOR, MARIA DA GRAÇA CAMPOS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA PATRICIA BARRETO 

PEREIRA BORGES - OAB:8215, JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - 

OAB:12246, LAILA E. DE OLIVEIRA ALLEMAND - OAB:12272/MT, 

LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND - OAB:12.272, PAULO 

INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT, Rafael Cisneiro Rodrigues - 

OAB:19032/MT, RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - 

OAB:18.646/MT, TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA 

- OAB: 7031 MT, TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA 

- OAB:7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT, ELIANE EUSTÁQUIO DUARTE - OAB:2.236/RO, IZA 

KAROL GOMES LUZARDO PIZZA - OAB:11315-A / MT, LAILA E. DE 

OLIVEIRA ALLEMAND - OAB:12272/MT, LAILA EMEDIANA DE 

OLIVEIRA ALLEMAND - OAB:12.272, TENARÊSSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB: 7031 MT, TENARÊSSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:7.031

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes para ficarem cientes que foi 

designado pelo perito o dia 31/03/2018, às 09 horas, para demarcação 

dos lotes .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 36011 Nr: 11868-69.2000.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO, Antônio Carlos Velloso 

Vieira Marcondes, PEDRO MARCELO DE SIMONE, MARIA CLAUDIA DE 

CASTRO BORGES, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DAUZACKER MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca do ofício de fls. 589/591, no prazo de cinco dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1045098 Nr: 43946-91.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL URUGUAI DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOISA MARIA BARBOSA 

MEDEIROS - OAB:14811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a expeção de alvará judicial para levantamento da quantia 

depositada em fl. 144, a título de honorários advocatícios, conforme 

pleiteado em fl. 143.

 Após, cumpra-se conforme a decisão homologatória (fl. 142), arquivando 

os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1074061 Nr: 57142-31.2015.811.0041

 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: VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA, IVO DA SILVA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CESAR FERNANDES - 

OAB:11801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP

 Vistos etc.

Viveiros Centro Oeste LTDA ajuizou a presente Ação de Rescisão 

Contratual, Cumulada com Pedido de Tutela antecipada, Devolução de 

Quantias Pagas e Outros Pleitos c/c Dano Moral em face de Brookfield MB 

Empreendimentos Imobiliários 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. 110/111) 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.

Não há que se falar em custas remanescentes, em razão do disposto no 

artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil.

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1073166 Nr: 56711-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DA CRUZ BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO 

- OAB:OAB/MT 17992-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.Em 

não havendo manifestação no prazo, o feito será remetido ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 836634 Nr: 41580-50.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EUGÊNIO FERNANDES - 

OAB:4282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103.587/OABSP

 Vistos etc.

Considerando o teor da Portaria n. 678/2017-PRES, que suspendeu o 

expediente forense no dia 29 de março de 2018, ou seja, data da 

audiência instrutória anteriormente designada, redesigno a referida 

audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 15 de maio de 

2018, às 14:30 horas.

Intimem-se as partes da presente, salientando que cada parte deverá 

informar as suas testemunhas da solenidade, conforme estabelece o 

artigo 455 do Código de Processo Civil, desde que arroladas 

tempestivamente.

 Defiro o pedido de vistas dos autos à instituição bancária Ré, conforme 

pleiteado em fls. 130/131.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1034792 Nr: 38991-17.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GERALDO RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT, GIZELA BARRETO SAMPAIO - 

OAB:19763/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LUIS PADILHA E 

SILVA - OAB:11637

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

INTIMO, o(s) advogado(s) das Partes, para, no prazo de 10 (dez) dias 

efetuarem o preparo das Cartas Precatórias expedidas às Comarcas de 

Natividade/TO, Jaciara/MT e Juscimeira/MT, para inquirição das 

testemunhas arroladas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 844346 Nr: 48171-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GINCOGAMA INCORPORAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANIA MONTEIRO DE ARRUDA, FRANCISCO 

MARIO MONTEIRO FORTES, INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E 

REFORMA AGRÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, NAIRA 

NUNES DE OLIVEIRA ALTOÉ - OAB:13.662/MT, VANESSA ALVES 

CONTÓ - OAB:15414/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VANESSA ALVES 

CONTÓ, para devolução dos autos nº 48171-28.2013.811.0041, Protocolo 

844346, 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): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 793035 Nr: 47120-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEMAR FAVARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:OAB/MT 22842/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, Impulsiono os autos para 

intimar a parte Exequente a requerer as providências que reputar 

necessárias, no prazo de 5 (cinco) dias.

Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 898587 Nr: 28780-53.2014.811.0041

 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: FELICIDADE DE SANTANA, LEONARDO DE SANTANA, 

LUCIA VERA SANTANA, VALDEVINO DE SANTANA, VALTER APARECIDO 

DE SANTANA, NILSON DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL LAURINI RUTSATZ - 

OAB:14983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, Impulsiono os autos para 

intimar a parte Autora para requerer as providências que reputar 

necessárias, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 875439 Nr: 13730-84.2014.811.0041

 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: DOUGLAS WILLER FERRARI LUZ VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, Impulsiono os autos para 

intimar a parte Autora para requerer as providências que reputar 

necessárias, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 345221 Nr: 15256-96.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMILSON MENINO DOS SANTOS

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

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

OAB:8.575/MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7670

 Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença de fls. 371/384, apenas para determinar que a 

correção monetária (índice INPC) incidirá após novembro de 2013.Por 

consequência, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para 
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que apresente o saldo exequendo, observando:a) a indenização equivale 

a 70% (setenta por cento) de 40 salários mínimos vigente em novembro de 

2013 (R$ 678,00), data da liquidação do sinistro;b) a importância apurada 

será corrigida pelo INPC a partir de novembro de 2013 e de juros legais 

(1% ao mês) a partir da citação (27/08/2008);c) houve o depósito judicial 

de R$ 47.248,34 (quarenta e sete mil e duzentos e quarenta e oito reais e 

trinta e quatro centavos) no dia 04/11/2013 – fl. 385.Com o cálculo, 

abra-se vistas dos autos às partes.Após, conclusos.Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 27530 Nr: 4717-28.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROGERIO MARCIO DE ALMEIDA 

FERREIRA, VANIA RAQUEL BOEHM DE ALMEIDA FERREIRA, PEDRO 

FELIPE BOEHM DE ALMEIDA FERREIRA, VICTORIA MARIA BOEHM DE 

ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, Impulsiono os autos para 

intimar a parte Autora para requerer as providências que reputar 

necessárias, no prazo de 5 (cinco) dias.

Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 455982 Nr: 26953-46.2010.811.0041

 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: ETERNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ SOUZA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, Impulsiono os autos para 

intimar a parte Autora para requerer as providências que reputar 

necessárias, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1107650 Nr: 13692-04.2016.811.0041

 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: VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA, JOSE 

WENCESLAU DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE JULIANO RAMOS

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, Impulsiono os autos para 

intimar a parte Requerente a requerer as providências que reputar 

necessárias, no prazo de 5 (cinco) dias.

Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 900317 Nr: 30083-05.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INPEO – Instituto de Pesquisa, Extensão e 

Ensino Odontológico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:OAB/MT 11096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6240

 Vistos etc.

Considerando o teor da Portaria n. 678/2017-PRES, que suspendeu o 

expediente forense no dia 28 de março de 2018, ou seja, data da 

audiência instrutória anteriormente designada, redesigno a referida 

audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 24 de abril de 

2018, às 14:30 horas.

Intimem-se as partes da presente, salientando que cada parte deverá 

informar as suas testemunhas da solenidade, conforme estabelece o 

artigo 455 do Código de Processo Civil, desde que arroladas 

tempestivamente.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 48697 Nr: 13321-65.2001.811.0041

 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: AFIFE HUSSEIN FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CELESTINO CORRÊA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parterequerida, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do desarquivamento do feito, em 

nada requerendo, o feito retornará ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 22366 Nr: 10098-41.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE JORGE

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIANO MARTINS 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT-21774-A, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT, RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13.562/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória expedida à Comarca de 

Chapada dos Guimarães/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 140455 Nr: 24882-18.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO ANDRÉ ROCHA

 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: DEFENSOR PUBLICO - NÚCLEO 

CIVIL - OAB:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, Impulsiono os autos para 

intimar a parte Requerente a requerer as providências que reputar 

necessárias, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036443-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BELCHIOR PRESTES DALLAGNOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NINAGIN PRESTES DALLAGNOL MACHADO (RÉU)

MARIA DAS GRACAS PRESTES (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12136326 designo o 

dia 26/06/2018, às 09;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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1032117-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO GARAGEM ABDALLA MANSUR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UBERALDO FERREIRA DA SILVA (RÉU)

JISSO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12156861 designo o 

dia 26/06/2018, 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: 1002491-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEYYLY GONCALVES MARTINEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE PERES DO PINHO OAB - MT8065/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELDEMAR LUIZ TONIAL (RÉU)

TMS CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

CONSTRUBELLO CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS LTDA - 

ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (ADVOGADO)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12136837 designo o 

dia 26/06/2018, às 11;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: 1023764-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINA MOREIRA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECURITY SEGURANCA LTDA (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12140034 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: 1033894-48.2017.8.11.0041

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 12140290 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: 1034595-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONNECT MOBILE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Nokia do Brasil Tecnologia Ltda (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12140354 designo o 

dia 26/06/2018, às 09;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: 1028515-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA OAB - MT0006483A 

(ADVOGADO)

MARIA MARTA OLIVEIRA DE ALMEIDA OAB - 834.309.542-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. L. A. S. (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12140576 designo o 

dia 26/06/2018, 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: 1035627-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO DA SILVA MILITAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO ALVES PINHO (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12140661 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: 1006027-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JUNIO FERREIRA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12155588 designo o 

dia 27/06/2018, às 10;45mn, 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: 1006047-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO BRITO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12155640 designo o 

dia 27/06/2018, 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: 1006050-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12155670 designo o 

dia 29 de junho de 2018, às 08:00, 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: 1003183-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DOS REIS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO OAB - MT0018625A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER DE OLIVEIRA RODRIGUES (RÉU)

LUZIA HELENA DE SOUZA DIAS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para proceder à 

distribuição da carta precatória expedida nos autos, bem como comprovar 

sua distribuição.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006077-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CLAUDINO CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1006077-72.2018.8.11.0041. Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 15 de março de 2018 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037999-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12144506 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: 1038042-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12144583 designo o 

dia 26/06/2018, às 11;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: 1037409-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE ZANCHI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE OAB - MT17671/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12144919 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028506-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BARBOSA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)
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Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12145013 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: 1037914-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12145872 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037560-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS OAB - MT13025/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CAMPOS MOURA 01910146218 (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12145078 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

Processo Número: 1001658-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORDILEI CALDEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12145227 designo o 

dia 26/06/2018, às 09;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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002914-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA CAMLOFSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12145136 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1036412-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT0012073A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO BRITO FERREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12145781 designo o 

dia 26/06/2018, 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: 1002674-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON DOS SANTOS FERREIRA (RÉU)

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12146020 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037070-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12146124 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: 1000074-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVANO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1000074-04.2018.8.11.0041. Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 
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específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 15 de março de 2018 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003591-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL VALE DO MOINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE MARTINE (REQUERIDO)

CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS BRAGUINI (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12145969 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: 1006198-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON DA COSTA AMORIN (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)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12185520 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: 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)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12186548 designo o 

dia 29 de junho de 2018, às 08:30, 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: 1000396-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FARES HAMED ABOUZEID FARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

 

Intimação da Requerida para efetuar o pagamento das custas 

processuais, conforme certidão da contadoria id n. 12206084.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004716-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELOIZA DE ANDRADE FRANKLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0012332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12192657 designo o 

dia 02 de julho de 2018, às 12:00, 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.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002543-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Invasores (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1002543-57.2017.8.11.0041 (k) VISTOS. Verifico que, em 

30/01/2018 a parte Autora formulou no Id.11551646 pedido de concessão 

do prazo de 15 (quinze) dias para providenciar a assistência material 

solicitada pela Gerencia de Subalterno da Seção de Planejamento 

Operacional e Estatística do 10º BPM no Id.11323260 (02 caminhões e 16 

braçais). Entretanto, em que pese não ter havido apreciação judicial do 

pleito (Id.11551646), no Id.12243474 o Comandante Adjunto do 10º BPM 

informou acerca da realização do estudo de situação da área em litigio, 

com o agendamento do ato, de modo que subintende-se que a parte 

Autora já tenha disponibilizado os meios necessários ao cumprimento da 

ordem. Não obstante a isso, constato que o agendamento do ato de 

reintegração de posse pela Autoridade Policial, bem como da reunião de 

trabalho designada para esta data (15/03/2018) com os participantes da 

operação, foi juntado aos autos após a realização da reunião, porém, 

segundo o Gestor, a comunicação da parte Autora ocorreu via contato 

telefônico, não havendo prejuízo ao ato. Desta forma, INTIMEM-SE as 

partes acerca do ofício anexado ao Id.12243474, para cabal cumprimento 

da ordem liminar concedida consignando no mandado as seguintes 

deliberações: Extrai-se da certidão do Oficial de Justiça do Id.6759131, 

que não houve o cumprimento integral da ordem determinada pelo juízo, 

uma vez que o Meirinho não diligenciou a fim de citar a parte Ré na forma 

da lei, o que consequentemente prejudicou a realização da audiência de 

conciliação representada pelo termo do Id.8116198. Assim, por economia 

processual, sobretudo afim de evitar arguição de nulidade pelas partes, no 

mesmo ato designado para o cumprimento da liminar, DEVE o Oficial de 

Justiça dar cabal cumprimento às determinações deste juízo (Id.5061155), 

CITANDO a parte Ré para conhecimento da ação e no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, 

do Código de Processo Civil. Por conseguinte, pelas razões acima, 

DETERMINO que a Secretaria através do acesso virtual do Núcleo de 

Solução de Conflitos, DESIGNE NOVA DATA para a realização da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. INTIMEM-SE as partes, no ato designado para cumprimento da 

liminar deferida, acerca da nova data da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Consigno, que em eventual ausência da parte 

Requerida no ato de reintegração de posse, DEVE o Meirinho exaurir os 

meios legais a fim de CITAR e INTIMAR os Réus na forma da lei, 

certificando pormenorizadamente as diligências eventualmente 
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empreendidas. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, inclusive em 

sistema de plantão. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 810486 Nr: 16977-10.2013.811.0041

 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: LUIZ ALBERTO GOMES DA SILVA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestarem acerca do laudo pericial complementar de fls. 

166/169, juntado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1115914 Nr: 16989-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO CAPITAL PETRÓLEO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ISABEL CASTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

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

OAB:2.693-B/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 249/260, foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (executada) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1127047 Nr: 21783-83.2016.811.0041

 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: PATRICK THAINAN MARCELINO DA GLORIA

 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 CRISINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1115914 Nr: 16989-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO CAPITAL PETRÓLEO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ISABEL CASTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

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

OAB:2.693-B/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 205/247, foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação do Embargado 

(autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1089167 Nr: 5782-23.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO JOÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHALÉ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, URDERICO BELUFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CORREA MARQUES - 

OAB:10.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14.019/MT, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14.018

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, manifestar 

acerca da correspondência devolvida apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1118656 Nr: 18173-10.2016.811.0041

 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: JOSE GONÇALVES GALIANO

 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

 “Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1089167 Nr: 5782-23.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO JOÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHALÉ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, URDERICO BELUFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CORREA MARQUES - 

OAB:10.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14.019/MT, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14.018

 Processo Cód.1089167.VISTOS.Compulsando os autos, verifico que as 

tentativas de citação pelo correio vêm sendo frustradas pela parte Ré que, 

por duas vezes recusou-se a receber a Carta de Citação enviada 

(fls.28/29) e, ultimado, o aviso retornou com a anotação “ausente” 

(fls.42).Portanto, é notório que o endereço informado pelo Autor está 

correto e que há fortes indícios de que a empresa Ré, na pessoa de seu 

representante legal, vem impedindo propositalmente a realização do ato. 

Acerca do tema, o artigo 246 do CPC fixa as modalidades de citação na 

ordem indicada para a realização do ato, sendo a citação pelo correio a 

primeira forma legalmente prevista. Entretanto, o artigo 247 do mesmo 

Diploma excepciona as hipóteses em que poderá ser substituída a citação 

pelo correio, elencando o inciso V a possibilidade de substituição da 

modalidade de citação quando o autor justificadamente o requerer.Assim, 

às fls.43/44, compareceu a parte Autora pleiteando a citação da parte Ré 

via oficial de justiça, inclusive colacionando correspondência recebida por 

familiares do representante legal da Requerida no mesmo local indicado na 

exordial.Desta feita, diante das peculiaridades destacadas, plausível 

justificativa do Autor, sobretudo com permissão legal expressa (artigo 

247, inciso V e artigo 249 do CPC), DEFIRO o pedido formulado pelo 

Requerente às fls.43/44. EXPEÇA-SE mandado de CITAÇÃO e INTIMAÇÃO 

para cumprimento via Oficial de Justiça na forma determinada às fls.37, a 

fim de levar ao conhecimento da Ré a existência da presente ação e a 

necessidade de comparecimento na audiência designada às fls.39, com 

as advertências legais, devendo o Meirinho exaurir os poderes legais que 

lhe são investidos (artigo 252 e artigo 253 do CPC) para fim de realizar o 

ato citatório, emitindo certidão pormenorizada do ato.Tendo em vista o 

exíguo prazo para cumprimento do ato, DETERMINO o cumprimento da 

ordem inclusive pelo Oficial de Justiça Plantonista.Intime-se. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA.Cuiabá/MT, 12 de janeiro de 2018YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 402921 Nr: 34924-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOFORT MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA, 

DANIELE FIGUEIREDO DE MENDONÇA, JUNYOR FIGUEIREDO DE 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA CEZARIO - 

OAB:22464/0 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA 

SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, FABIO MOREIRA 

PEREIRA - OAB:9.405/MT

 [...]Desta forma, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos formulados às 

fls.215/217, e DETERMINO que seja EXPEDIDO:1)MANDADO DE 

AVALIAÇÃO E PENHORA de quantos bens móveis forem necessários à 

satisfação do crédito atualizado às fls.218 (R$1.818.273,67), via Oficial de 

Justiça, a ser realizado na sede da empresa Executada RODOFORT 

MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 

nº05.072.622/0001-49 [...]; 2)MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA de 

quantos bens móveis forem necessários à satisfação do crédito 

atualizado às fls.218 (R$1.818.273,67), via Oficial de Justiça, a ser 

realizado no endereço da Executada DANIELE FIGUEIREDO DE 

MENDONÇA, inscrita no CPF sob o nº004.323.441-01[...];3)MANDADO DE 

AVALIAÇÃO E PENHORA de quantos bens móveis forem necessários à 

satisfação do crédito atualizado às fls.218 (R$1.818.273,67), via Oficial de 

Justiça, a ser realizado no endereço do Executado JUNYOR FIGUEIREDO 

DE MENDONÇA, inscrito no CPF sob o nº 018.304.211-58[...]; 

e4)REALIZAÇÃO de BUSCA via sistema INFOJUD acerca da existência de 

patrimônio registrado junto a Receita Federal do Brasil em nome dos 

Executados RODOFORT MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA, inscrita no 

CNPJ sob o nº05.072.622/0001-49, DANIELE FIGUEIREDO DE MENDONÇA, 

inscrita no CPF sob o nº004.323.441-01 e JUNYOR FIGUEIREDO DE 

MENDONÇA, inscrito no CPF sob o nº 018.304.211-58.Cumpridos os atos, 

juntadas as certidões e respostas oficiais, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que é de direito 

(artigo 841, artigo 847 e artigo 848 do CPC).Postergo a análise dos 

pedidos de penhora via Bacenjud e Renajud formulados às fls.215/217, 

para após a realização das diligências determinadas nesta decisão e a 

manifestação das partes.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 25 de janeiro 

de 2018YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 402921 Nr: 34924-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOFORT MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA, 

DANIELE FIGUEIREDO DE MENDONÇA, JUNYOR FIGUEIREDO DE 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA CEZARIO - 

OAB:22464/0 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA 

SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, FABIO MOREIRA 

PEREIRA - OAB:9.405/MT

 Processo Cód.402921.

VISTOS.

Diante das informações prestadas pelos Oficiais de Justiça às fls.226, de 

que o imóvel onde funcionava a sede da empresa Executada (fls.230), 

somente possui cadastramento imobiliário junto a Prefeitura do Município 

de Várzea Grande/MT, por se tratar de loteamento não oficial, entendo 

possível a efetivação da penhora sobre o imóvel, uma vez que os 

Executados figuram no contrato de locação como anuentes do locador.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 402921 Nr: 34924-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOFORT MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA, 

DANIELE FIGUEIREDO DE MENDONÇA, JUNYOR FIGUEIREDO DE 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA CEZARIO - 

OAB:22464/0 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA 

SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, FABIO MOREIRA 

PEREIRA - OAB:9.405/MT

 Processo Cód.402921.

VISTOS.

Verifico que a parte Exequente pleiteou às fls.233/237 acerca de 

certidões dos Oficiais de Justiça que não encontram-se materializadas 

nos autos.

 Entretanto, para a análise do pleito, é indispensável a juntada dos atos 

elaborados pelos Meirinhos, notadamente por haver menção à anexos 

(indicativos dos bens penhorados), cujos quais a Exequente pugna pela 

remoção em seu favor.

Por conseguinte, em consulta ao sistema, verifico que foi lançada em 

19/02/2018 uma certidão por Oficial de Justiça, e que não teve 

manifestação das partes.

DETERMINO que a secretaria empreenda meios para a materialização nos 

autos das certidões lançadas em 05/02/2018, 08/02/2018 e 19/02/2018, 

inclusive com os anexos mencionados pelos Meirinhos.

Após, conforme determinado às fls.219/221, INTIME-SE o Executado para 

se manifestar acerca do cumprimento dos mandados e a parte Exequente 

para se manifestar acerca da certidão lançada em 19/02/2018, no prazo 

comum de 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2018

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 850326 Nr: 53402-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAMAR DE OLIVEIRA DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVEREST COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS LTDA, 

JAC MOTORS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA 

TEIXEIRA - OAB:20.163/O/MT, MARCIA REGINA DA ROSA - OAB:16099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO FRANCISCO 

RUIVO - OAB:203688/SP

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls.492/494, foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1085819 Nr: 4201-70.2016.811.0041

 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: RONECLE FERNANDES BORGES, GSB, GSB, RONECLE 

FERNANDES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR PRADO DE SOUZA, SEDARE 

ANESTESIOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIZIANE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:17391/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, NORMA SUELLI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:MT/ 6.524-B, WAGNER ARGUELHO MOURA - OAB:9689

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 4201-70.2016.811.0041 Cód. 1085819.

Procedimento: Ordinário/Processo de Conhecimento.

Parte Autora: Criança/Adolescente G.S.B; Criança/Adolescente G.S.B 

(Representante) Ronecle Fernandes Borges.

Parte Requerida: Cesar Prado de Souza; Sedare Anestesiologia Ltda.

Data: 14 de Março de 2018.

Horário: 14h00min.

PRESENTES
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O MM. Juiz Yale Sabo Mendes, as partes requerentes representados por 

Ronecle Fernandes Borges, seu d. advogado Dr. Fernando Henrique 

Cesar Leitão (OAB/MT 13.592), a primeira parte requerida Cesar Prado de 

Souza , seu d. advogado Dr. Wagner Arguelho Moura (OAB/MT 9689), a 

segunda requerida representada pela preposta Ana Eliza Favero de 

Barros e sua d. advogada Drª. Patricia Almeida Campos Borges (OAB/MT 

10430).

 OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência pelo MM. Juiz, inquiriu as partes pela possibilidade de 

acordo, não sendo apresentada proposta pelas partes requeridas.

 DELIBERAÇÕES

 Pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte decisão:

“Vistos:

1 – Juntem nos autos os documentos apresentados em audiência.

2 – Determino o prazo de 5 (cinco) dias para o advogado da parte Autora 

juntar documento de Substabelecimento.

3– Voltem os autos conclusos para ulteriores deliberações.

4 - As partes presentes saem cientes e intimadas desta decisão. 

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, foi determinado o encerramento deste 

termo.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 829591 Nr: 35367-28.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLAN PEREIRA DA SILVA, ROSILADY ALVES 

DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA, CEZARIO 

SIQUEIRA GONÇALVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIELLE BOTTARO - 

OAB:16.758-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIRE CORREIA DA SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995, VANESSA DA SILVA ALVES - 

OAB:19.155 MT

 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 CONDENAR a parte REQUERIDA SISAN 

ENGENHARIA LTDA, pagar aos Requerentes VANDERLAN PEREIRA DA 

SILVA e ROSILADY ALVES DE ALBUQUERQUE:1)R$ 20.000,00 (vinte 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;2)R$ 6.600,00 (seis mil e 

seiscentos reais), a título de danos emergentes, no valor correspondente 

as despesas com aluguel de outro imóvel, acrescido de juros de 1% ao 

mês e correção monetária a partir do desembolso;CONDENO ainda, a parte 

Requerida, ao pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do montante da 

condenação, de acordo com a orientação contida no parágrafo 2º do art. 

85 do CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 15 de março de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1089167 Nr: 5782-23.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO JOÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHALÉ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, URDERICO BELUFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CORREA MARQUES - 

OAB:10.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14.019/MT, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14.018

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, impugnar a 

contestação ofertada nos autos ,no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 814825 Nr: 21282-37.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO VILA SOPHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E 

ESGOTO DE CUIABA, JUNÇÃO INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.741/MT, INGRID GONÇALVES DE OLIVEIRA - OAB:16.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para comparecer a pericia 

médica agendada para o dia 24 de abril de 2018 a partir das 09:00h no 

endereço: Rua Cel. Neto, nº 653, Condomínio Vila Sofhia, Bairro: 

Porto-Cuiabá-MT, conforme petição de fls. 297/298.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 887523 Nr: 21621-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLORES LOPES DA CONCEIÇÃO

 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

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1118656 Nr: 18173-10.2016.811.0041

 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: JOSE GONÇALVES GALIANO

 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

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, impugnar a 

contestação de fls. 113/125, ofertada nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16016 Nr: 1534-88.1991.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIS CORDEIRO MARCHEORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO ROSSETI 

PORTELA - OAB:91.263 MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB 

SP, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON 

EDUARDO COLEN - OAB:63.240

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) YURI FLORES DA 

CUNHA FREITAS, para devolução dos autos nº 1534-88.1991.811.0041, 

Protocolo 16016, 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.: 1169985 Nr: 40173-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO SIQUEIRA ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:20.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 
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OAB:12.903

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

do pagamento da condenação de fls. 168/171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 807265 Nr: 13737-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL DA SILVA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

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

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE HASSON - 

OAB:17727-MT, JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203/MT, RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - OAB:OAB/MT 

15728, RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13.750, SONIA MARIA BENDÔ 

LECHUGA - OAB:9.100/MS

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 213/214, foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 825472 Nr: 31478-66.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CARDOSO DE MENEZES, JOSÉ 

GOMES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA ELIANA BOTELHO 

SILVA - OAB:17.835

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo legal 

impugnar os Embargos Monitórios ofertada nos autos nas fls. 70/75.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 851857 Nr: 54772-50.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - OAB:11660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 ANTE O EXPOSTO, e com base no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para: 

1)DECLARAR nula a cláusula 7ª– fl.27, por constituir cláusula penal 

excessiva, que dá azo a enriquecimento ilícito da parte Requerida; 

2)CONDENAR as partes Requeridas solidariamente, restituir a parte Autora 

o equivalente a 80% (oitenta por cento) do total pago, de R$ 16.872,00 

(dezesseis mil, oitocentos e setenta e dois reais), acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir 

do desembolso.Tendo em vista o decaimento pelo Autor da maior parte 

dos pedidos, CONDENO as partes Requeridas, solidariamente, ao 

pagamento de 30% (trinta por cento) do total das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º e 86 e 87 do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 15 

de março de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1033210 Nr: 38214-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREICE SENA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA - 

OAB:15.981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para comparecer a pericia 

médica agendada para o dia 24 de abril de 2018 a partir das 09:00h no 

endereço: Rua 11, quadra 49, casa 17, Bairro: Pedra 90, conforme petição 

de fls. 409/410.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1157004 Nr: 34673-54.2016.811.0041

 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: MARIA AUXILIADORA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANJA REAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3.577-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREY HERGET - 

OAB:16575/PR, ERLON ANTONIO MEDEIROS - OAB:25537

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, impugnar a 

contestação ofertada , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 840084 Nr: 44505-19.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARLS GOMES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 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 CONDENAR as REQUERIDAS 

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIO S/A e SISTEMA FACIL 

INCORPORADORA IMOBILIARIA CUIABA II SPE LTDA, solidariamente, 

pagar à parte Requerente KARLS GOMES DA SILVA: 1)R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), a título de danos morais, 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), 2)R$ 5.945,48 

(cinco mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito 

centavos), a título de restituição na forma simples dos valores 

desembolsados com o pagamento de "taxas de evolução de obra" ao 

agente financeiro, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir do desembolso;Condeno por fim, as 

partes Requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas do processo 

e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) do 

montante da condenação, de acordo com a orientação contida no 

parágrafo 2º do art. 85 do CPC.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 15 de março de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1099173 Nr: 10298-86.2016.811.0041

 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: OLIVEIRO HELENO RAMOS DE CARVALHO

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

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca do pagamento da condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1082888 Nr: 2864-46.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLEN CRISTINA BUENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BALDUÍNO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER BUENO DA SILVA - 

OAB:208.445/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para,trazer aos 

autos o comprovante do recolhimento da guia pública de diligencia do 

oficial de justiça.

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006092-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICENTE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT0012342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a intimação e citação proferida nestes autos (Ids nº 

12167625 e 12167624 ) constou equivocada a data de audiência de 

conciliação para o dia 24/04/18, às 12:30, conforme estava agendado no 

PJE, assim considerando que se trata de erro material simples, visto que 

na agenda eletrônica da Central de Conciliação foi feito corretamente, 

intimo as partes para comparecerem no dia 07/05/18, às 09:00, horas, na 

Central de Mediação e Conciliação da Capital.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022953-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE SOUZA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMO PEAGUDO DE FREITAS (RÉU)

SALIM KAMEL ABOU RAHAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUI PAULO MARTINS ABRACOS OAB - MT11755 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022953-73.2016.8.11.0041 AUTOR: PEDRO DE 

SOUZA BATISTA RÉU: SALIM KAMEL ABOU RAHAL, VILMO PEAGUDO DE 

FREITAS V Vistos em Correição. Ante o teor da certidão constante no 

movimento Id. nº 11279436, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 14 de maio de 2018, as 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, 22 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022953-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE SOUZA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMO PEAGUDO DE FREITAS (RÉU)

SALIM KAMEL ABOU RAHAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUI PAULO MARTINS ABRACOS OAB - MT11755 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022953-73.2016.8.11.0041 AUTOR: PEDRO DE 

SOUZA BATISTA RÉU: SALIM KAMEL ABOU RAHAL, VILMO PEAGUDO DE 

FREITAS V Vistos em Correição. Ante o teor da certidão constante no 

movimento Id. nº 11279436, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 14 de maio de 2018, as 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, 22 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1033013-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (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 1033013-71.2017.8.11.0041 AUTOR: ALPHAPLAST 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em Correição. Cuida-se 

Ação de Exibição de Documentos, com pedido liminar, ajuizada por 

Alphaplast Indústria e Comércio de Plástico Ltda –ME em face de Energisa 

Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, ambos devidamente 

qualificado nos autos. Alega a empresa requerente que impetrou o 

mandado de segurança nº 1004811-84.2017.8.11.0041, que tramitou na 3ª 

Vara da Fazenda Pública, em desfavor do Secretario Adjunto de Receita 

Pública da Secretaria de Estado de Mato Grosso e do Estado de Mato 

Grosso, objetivando que os impetrados se abstivessem de cobrar ICMS 

sobre valores da TUST e da TUSD das faturas de energia elétrica. Aduz 

que o supracitado mandamus foi julgado procedente, reconhecendo a 

ilegalidade das cobranças. Anota que, necessitando das faturas de 

energia elétrica dos últimos cinco anos e do extrato financeiro da unidade 

consumidora, acessou ao site da requerida, todavia a plataforma só 

disponibiliza as faturas dos últimos 12 (doze) meses. Sustenta que 

realizou requerimento administrativo solicitando as faturas em duas 

oportunidades, todavia, em ambas ocasiões, não foi respondida. Com 

espeque nesses fundamentos, requer, liminarmente, que a requerida 

apresente as faturas de energia elétrica da unidade consumidora 

nº6/659580-5, do período de agosto/2012 à julho/2016, bem como o 

extrato financeiro da unidade consumidora. É o breve relato. DECIDO. 

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que, in casu, a parte autora postula a concessão de tutela 

provisória de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente, 
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posto que almeja a prévia exibição de documentos para obter os dados 

necessários à propositura da posterior ação de restituição de valores 

pagos indevidamente. Sabe-se que a ação cautelar de exibição de 

documentos foi retirada do sistema processual civil pátrio pela Lei n. 

13.105/2015, que institui o novo Código de Processo Civil, cuja vigência 

iniciou-se na data de 18/03/2016. Entretanto, embora extinta a cautelar 

típica de exibição, não há óbice ao processamento do pedido de tutela 

provisória cautelar antecedente (preparatório), o qual deverá tramitar sob 

o rito dos arts. 305 a 310 do CPC. Diante disso, entendo possível o 

prosseguimento da ação sob o rito do art. 305 e seguintes do Código de 

Processo Civil, conforme, aliás, restou requerido na exordial. Pois bem. O 

pedido de tutela de urgência comporta deferimento. Na hipótese, identifico 

a probabilidade de o direito existir, notadamente por meio dos documentos 

que instruem a inicial, em especial os requerimentos enviados à requerida, 

em duas oportunidades, solicitando as faturas emitidas dos últimos cinco 

anos (Id nº 10436938, pág. 1 e pág. 3). Ademais, consta nos autos, a 

sentença preferida nos autos do mandado de segurança, a qual, de fato, 

reconhece a ilegalidade da cobrança, fato que corrobora o direto da parte 

autora (Id. nº 10436940). Assim sendo, comprovada a utilidade da 

exibição das faturas de energia elétrica e a necessidade de interferência 

judicial, já que por duas oportunidades a parte autora não foi atendida, 

entendo, restar evidenciado a probabilidade do direito da parte autora. 

Nesse sentido, colacino o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. 

REFORMA.I - A conveniência de qual ação ajuizar é da parte e não do 

poder judiciário, não podendo haver o cerceamento da via eleita para obter 

os documentos pretendidos, em respeito ao que dispõe o art. 844, II, do 

Código de Processo Civil. II - Desnecessidade de prova da pretensão 

resistida na via administrativa para o manejo da ação cautelar de exibição 

de documentos. Se não bastasse, há provas nos autos de que a parte 

autora formulou pedido administrativo à demandada para que esta 

apresentasse faturas de energia elétrica. IV - Demonstrado o 

desatendimento do pleito pela requerida na via administrativa, impunha-se 

a condenação do demandado aos encargos de sucumbência. 

Precedentes jurisprudenciais. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

UNÂNIME.” (TJRS,Apelação Cível Nº 70058116856, Décima Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 

16/04/2015). Destarte, o direito de acesso às informações referente às 

cobranças de tarifa de energia encontra amparo no art. 6º, inciso III, do 

Código de Defesa do consumidor. Vejamos: “Art. 6º São direitos básicos 

do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem;”. Da mesma forma, o perigo de 

dano se faz presente no caso, ante a privação da parte requerente em ter 

acesso às informações relativas as faturas de energia elétrica, que a 

cerceia de tomar as providências necessárias para assegurar direitos que 

já foram reconhecidos em sede de mandado de segurança. O risco ao 

resultado útil do processo também é evidente, porque sem as faturas, a 

parte autora não pode exercer seu direito subjetivo de ação, que é 

constitucionalmente assegurado. Por fim, o § 2º do supracitado artigo 300 

dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido 

no presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a devolução do documento trazido aos autos. Ante o 

exposto, com amparo no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, pelo que determino que a concessionária requerida, no prazo de 

15 (quinze) dias, EXIBA OS DOCUMENTOS elencados na inicial, quais 

sejam, as faturas de energia elétrica do período de agosto/2012 à 

julho/2016 e o extrato financeiro da unidade consumidora nº 6/659580-5. 

Com fulcro no art. 297 do Código de Processo Civil, para o caso de não 

cumprimento do quanto determinado supra, FIXO multa diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos) reais, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 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. CITE-SE a parte 

requerida via correios (art. 247), para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir, na forma do 

art. 306 do Código de Processo Civil, com a advertência contida no art. 

307 do mesmo Diploma. Apresentados os documentos, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, formular o pedido principal, na 

forma do art. 308 do CPC, sob pena de extinção por falta de interesse de 

agir (art. 485, inc. III, CPC). Com a apresentação do pedido principal, façam 

os autos conclusos para designação de audiência de conciliação, na qual 

o requerido terá vista da pretensão principal, abrindo-se o prazo para 

contestação (art. 335, inciso I, c/c art. 308, § 4.º). Intimem-se as partes da 

presente decisão. Cumpra-se, em regime de plantão. Cuiabá - MT, 13 de 

Dezembro de 2017. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito AT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027544-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Outros Interessados:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (LITISCONSORTES)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030914-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO LUIZ GUEDES (AUTOR)

ELIANE APARECIDA GUEDES MAIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 24/04/18, às 12:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001490-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR)

NATERCIA ROCHA FAGOTTI MATOS (AUTOR)

SAMUEL DE SOUZA MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILU MORO BUSNELLO (RÉU)

ALMAR BUSNELLO (RÉU)

FABIO LUCIO DE FRANCA NANTES (RÉU)

ALVARO JOAO BUSNELO (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, 11:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018031-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RB COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANDRE LASCH OAB - MT0004324A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (ADVOGADO)

 

Autor depositar o valor das diligências ou oferecer os meios ao oficial de 

justiça avaliador.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1033555-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA BARBOSA ARRUDA OAB - MT0013346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. NASCIMENTO - EPP (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora, por meio do seu advogado,para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca da correspondência devolvida para 

citação da parte Requerida juntada no id.11987855.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000143-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA SOUZA DOS REIS LISBOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVINO GOMES BEZERRA (RÉU)

VRC IMOBILIARIA LTDA - ME (RÉU)

ELIANE HERREIRA CUNHA (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, 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001646-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

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, 12:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011726-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ANA DE MATOS (AUTOR)

MAURICIO DE MATOS (AUTOR)

ALCIDES DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - MT13603/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - ME (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035142-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANAL INDUSTRIA DE PISOS DRENANTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ OAB - MT9623/O-M (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS FELIPE DA SILVA CAVALCANTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035142-49.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: PANTANAL 

INDUSTRIA DE PISOS DRENANTES LTDA EXECUTADO: MATHEUS FELIPE 

DA SILVA CAVALCANTE Vistos em Correição. INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das 

custas judiciais e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 29 

de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito G

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022930-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Augusto de Araújo Marques Barbosa OAB - MT0012547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1011834-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO MICHAEL LARA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA CRISTINA LARA CURVO OAB - MT19315/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE MESSIAS DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1011834-81.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá-MT, 15 de 

março de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) 

pelo Provimento n° 56/2007-CGJ Sede do juízo e Informações: Rua Des. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022752-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA MORAES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT0005943A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1022752-47.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá-MT, 15 de 

março de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) 

pelo Provimento n° 56/2007-CGJ Sede do juízo e Informações: Rua Des. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006169-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DANIELE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1006169-84.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá-MT, 15 de 

março de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) 
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pelo Provimento n° 56/2007-CGJ Sede do juízo e Informações: Rua Des. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 402044 Nr: 34485-08.2009.811.0041

 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: GUILHERME RODRIGUES DA SILVA, RITA DA SILVA 

FRANÇA, ESPOLIO GONÇALINA LEMES DA SILVA, NEUSA BENTA DA 

SILVA, EVA JESUÍNA DA SILVA, BENEDITA LEMES DA SILVA, ISMAEL 

RODRIGUES DA SILVA, EURIPEDES NICOLAU DA SILVA, ADÃO 

RODRIGUES DA SILVA, JOÃO RODRIGUES DA SILVA, VIVIANE LEMES DA 

SILVA, FRANCIELY APARECIDA DA SILVA LOPES, PAULO RENATO DA 

SILVA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. DE SOUZA CORREA TRANSPORTES - ME, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, 

ALMIR MIRANDA CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/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, LOUIS MARCELLUS 

LOPES DE OLIVEIRA - OAB:7459-E, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - 

OAB:11.501MT, MARIANA RUZA - OAB:11882-B, MICHELLE FASCINI 

XAVIER - OAB:11413/MT, RICIELLI FORTES - OAB:18097, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:118948, HELIO 

NISHIYAMA - OAB:12919, HELIODORIO SANTOS NERY - OAB:, JOÃO 

CARLOS POLISEL - OAB:12909/O-MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:OAB/MT 11.260

 Nesta data, intimo as partes para apresentar as contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 930575 Nr: 49607-85.2014.811.0041

 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: ZEZINHO MANOEL DE CAMPOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Intimo a parte exequente para se manifestar acerca da peitção de 

fls.111/113, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1090315 Nr: 6253-39.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR DOS SANTOS SENE

 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:

 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.: 1137463 Nr: 26340-16.2016.811.0041

 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: MAYRA ALVES MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY MAYARA DA PENHA 

NOVAIS ASSUNÇÃO - OAB:17.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1147137 Nr: 30464-42.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO MORAES DUARTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 932174 Nr: 50486-92.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY DA SILVA REIS

 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 exequente para se manifestar acerca da peitção de fls. 

68/70, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1116358 Nr: 17203-10.2016.811.0041

 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: LUZIA NUNES DA SILVA OLIVEIRA

 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 DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Intimo a parte Requerente para se manifestar acerca da petição de 

fls.162/163, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1094292 Nr: 8123-22.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ARCANJO DE SOUSA

 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: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa
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Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1068382 Nr: 54689-63.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS FERRONATO MONTEIRO

 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:

 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.: 1113275 Nr: 16016-64.2016.811.0041

 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: RENATHA NAYARA BARBALHO CRUZ

 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: LUCIANA CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca dos embargos 

de declaração nas fls. 111/115, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1167707 Nr: 39113-93.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO JACINTO DO ROSARIO

 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

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca dos embargos 

de declaração nas fls. 146/149, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 860552 Nr: 2160-04.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO SANTOS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS 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

 Intimo a parte exequente para se manifestar acerca da petição de 

fls.106/107, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1066613 Nr: 53945-68.2015.811.0041

 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: VALCI DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1078077 Nr: 260-15.2016.811.0041

 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: CLAUDIO ROBERTO PEREIRA MENDES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Indefiro o pedido de desistência da ação formulada pela parte Requerente, 

ante a não concordância da parte Requerida.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Em razão disso, determino seja a parte autora intimada, por intermédio de 

seu procurador, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu 

endereço, com vistas à realização da prova pericial, anotando-se que a 

omissão ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Informado o novo endereço, intime-se o perito, para agendar nova data 

para realização da perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias, procedendo-se a intimação da parte autora da data agendada por 

carta.

Por fim, na hipótese do procurador da parte autora informar que não 

possui o seu endereço ou deixar transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, retornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 413732 Nr: 2580-48.2010.811.0041

 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: EDSON ELTON ANGHINONI, JANETE PEREIRA SILVA 

ANGHINONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE, RCI 

BRASIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCAMBIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT, FLAVIA AZZI DE SOUZA - OAB:168-553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Gomes de Souza 

Junior - OAB:160189/SP, Carísia Baldioti Salles Vidal - 

OAB:132.450/SP, FLAVIA AZZI DE SOUZA - OAB:168-553, GABRIEL 

ALVES CURY - OAB:27.810

 Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTEA o pedido, o que 

faço para:a) declarar rescindidos os contratos firmados entre as partes e, 

por conseguinte, condenar a requerida Companhia Thermas do Rio Quente 

à devolução aos requerentes do valor de R$ 20.134,00 (vinte mil cento e 

trinta e quatro reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e juro de mora 

de 1% ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso;b) condenar as 

requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção 

monetária pelo INPC, a partir da data da prolação desta sentença e juros 

moratórios de 1% ao mês, a partir da data da citação;c) condenar as 

requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da sentença, intime-se a parte vencedora para 

requerer o que de direito no prazo de quinze dias. No caso de inércia, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo.Cuiabá-MT, 

02 de Março de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 391468 Nr: 26722-53.2009.811.0041

 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: DIRCE FLORES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO CATARINO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:9.531/MT, DÉBORA CARLOTTO BOTAN DE SOUZA - 

OAB:9158/MT, DYNAIR ALVES DE SOUZA - OAB:4902 MT, NPJ - 

UNIRONDON - OAB:, ROSA MARIA TEIXEIRA DE MATTAR - OAB:6.911, 

WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:8.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 03/05/2018 às 09h00min horas, no local do imóvel para dar inicio aos 

trabalhos, diante do Perito Marcelo Jara, engenheiro Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 751319 Nr: 3066-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO LESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MARIA SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B

 Certifico e dou fé, que, nesta data intimo o advogado da parte autora, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da resposta do oficio 

de fls. 81/82.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1072890 Nr: 56603-65.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZILDA DA ROSA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1117312 Nr: 17612-83.2016.811.0041

 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: ANDRE LUIS GOMES 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1117017 Nr: 17477-71.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE DOS SANTOS DE SOUZA

 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: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, 

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

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1016500 Nr: 30338-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOLFO JOSÉ LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RENATO ALMEIDA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELAINE DUARTE GONZAGA - 

OAB:16.106/O, PAULO DE BRITO CANDIDO - OAB:2.802/MT

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

OAB:14129

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). PAULO DE BRITO CÂNDIDO, OAB/MT nº 2802, para que devolva 

estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º 

e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 878078 Nr: 15598-97.2014.811.0041

 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: MARLENE PEREIRA GOMES

 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

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da petição de fls. 

117/118, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1073593 Nr: 56899-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOTTEC ENGENHARIA S/S

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE BARROS SILVA - 

OAB:OAB/DF 28.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17184

 Em razão do decurso de prazo da Suspensão do Processo, INTIMO a 

parte autora, via DJE, a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 829217 Nr: 35035-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->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: GEORGIA ROBERTA COSTA MARQUES SALDANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7.191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE ANTONIO 

GASPARELO JUNIOR, para devolução dos autos nº 

35035-61.2013.811.0041, Protocolo 829217, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021916/3/2018 Página 72 de 543



 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 923688 Nr: 45647-24.2014.811.0041

 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: ELBSON JEFFERSON ARRUDA DE PINHO

 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

 Intimo a parte autora para se manifestar de fls. 137/138, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 865452 Nr: 5961-25.2014.811.0041

 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: GERCI DA SILVA BAPTISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Intimo a parte autora para se manifestar de fls. 193, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 326261 Nr: 25841-47.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMÓVEIS LTDA - ME, MARISA MOCKER MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE TORRES GIRARDELLI SILVA, 

PATRICIA TRANJAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILLA DE MOURA BOURET - 

OAB:8.476/MT, WILMARA APARECIDA SANTOS DIAS - OAB:4.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MASTRANGELO 

TOMAZETI - OAB:204263/SP, VALDEMIR DA SILVA PINTO - 

OAB:115567/SP

 Intimo a parte Requerente para se manifestar acerca da petição de fls. 

204/216, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 784424 Nr: 38224-81.2012.811.0041

 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: ELIZETH DA CRUZ OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO GUILHERME 

BARBOSA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 17.049/O, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 753695 Nr: 5631-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO ANDREATTA, ELEONORA DOTTO 

ANDREATTA, ROSANA VARGAS VENTURIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MARTINS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA LUZENY LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:7894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO PEREIRA SILVA 

FILHO - OAB:12.871/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Nesta data, intimo a parte embargante na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001689-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILCE NERLI LUVISON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO OAB - MT0019774A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1001689-29.2018.8.11.0041 REQUERENTE: GILCE 

NERLI LUVISON REQUERIDO: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO 

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, 15 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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006531-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA SEGURADORA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA MARIA DA COSTA (RÉU)

VANILDA LUCILENE NEVES DE ARRUDA (RÉU)

VYCTOR HUGO DE OLIVEIRA SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA FARIA GOMES DE SOUZA OAB - 018.596.621-70 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1006531-86.2017.8.11.0041 AUTOR: CAIXA 

SEGURADORA S/A RÉU: VANILDA LUCILENE NEVES DE ARRUDA, 

VYCTOR HUGO DE OLIVEIRA SOUZA, GABRIELA MARIA DA COSTA 

REPRESENTANTE: ADRIANA FARIA GOMES DE SOUZA 

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, 15 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: 1018773-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA DO SONO DE MATO GROSSO LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1018773-77.2017.8.11.0041 AUTOR: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: CLINICA DO SONO 

DE MATO GROSSO 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, 15 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 
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78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005784-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS NEVES OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1005784-05.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARIA DAS NEVES OLIVEIRA RÉU: CAB CUIABA S/A - 

CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS C/C ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA, proposta por MARIA DAS NEVES OLIVEIRA em desfavor de 

ÁGUAS CUIABÁ S/A, devidamente qualificados nos autos. A parte autora 

informa ser cliente da requerida, identificada pela matricula n° 376675-6. 

Argumenta que as faturas dos meses 05 e 06/2013 foram geradas com 

valores acima de sua média de consumo, incompatíveis com o consumo de 

sua residência. Noticia que no ano de 2013 a rua de sua casa foi 

asfaltada e que um cano de agua foi perfurado resultando em vazamento 

próximo ao cavalete. Pugna pelo deferimento do pedido de antecipação da 

tutela para que a requerida se abstenha de efetuar o corte no 

fornecimento de água em sua residência e suspensa as cobrança das 

faturas de competência 05 e 06/2013. É o Relatório. Decido. Conforme 

consignado cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proposta por MARIA DAS NEVES OLIVEIRA 

em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S/A,. Sobre o instituto da tutela 

antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da 

tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Acerca do tema, 

Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso 

de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença dos 

requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso 

reconhecer que há entre as partes litigantes relação de consumo 

proveniente de um contrato válido - ainda que firmado tacitamente, que 

estabelece as regras regentes da relação. Portanto, aplicável ao caso as 

normas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente aquelas 

voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que geram 

limitação de direitos e que ensejam desrespeito à dignidade da pessoa 

humana. Importante mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade 

do bem em comento, qual seja o acesso ao fornecimento de água. Neste 

ponto, vale destacar o art. 4º do CDC que trata das diretrizes das relações 

de consumo, onde: “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: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo”. Não obstante a necessidade de transparência 

nas informações prestadas ao consumidor há também que destacar a 

essencialidade do bem em comento. Para tanto, as lições do art. 22 do 

referido diploma: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. Destaquei. 

Sobre a matéria a jurisprudência do TJ- RS: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. DISCUSSÃO DO MONTANTE 

COBRADO. TUTELA ANTECIPADA. ART. 273 DO CPC. DEFERIMENTO. 

PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

Para o deferimento da tutela antecipada, deve-se analisar se estão 

presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 273 do CPC, 

quais sejam, a prova inequívoca, a verossimilhança da alegação e o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Estando o 

débito sub judice, não deve ser suspenso o fornecimento de energia 

elétrica. Caso concreto em que se verifica a presença dos requisitos 

legais, devendo ser deferida a antecipação de tutela de abstenção do 

corte de energia elétrica, bem como de suspensão da exigibilidade do 

débito, tendo em vista que este está em discussão. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70059358689, 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís 

Medeiros Fabrício, Julgado em 09/07/2014) Assim, cabe ao magistrado 

sopesar a relação jurídica que se apresenta a fim de adequadamente 

proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e perigo de 

irreversibilidade ao status quo ante. Além disso, a clareza de informações 

quanto ao bem ou serviço fornecido é uma das máximas atinentes à boa 

relação entre as partes. Nesta esteira, os fatos narrados na inicial junto 

aos documentos apresentados são capazes de embasar o convencimento 

da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”), pois, conforme o histórico de consumo demonstra que as faturas 

discutidas nos autos possuem valores discrepantes de sua média de 

consumo (Id. 12104339 e seguintes). A demonstração do perigo de dano, 

reside caso seja tardia a entrega da prestação jurisdicional, mormente a 

relevância do bem tutelado por ser um serviço essencial e indispensável. 

Cumpre ressaltar que, a suspensão no fornecimento de serviços públicos 

essenciais, decorrente de débitos consolidados pelo tempo, é ilegal. 

Assim, entende o Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO 

ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO.1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não 

é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão 

de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o 

inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável 

a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.2. A 

suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de 

efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re 

ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.3. Agravo Regimental da 

AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido.” (Processo: 

AgRg no AREsp 239749 RS 2012/0213074-5 Orgão Julgador: T1 - 

PRIMEIRA TURMA Publicação: DJe 01/09/2014 Julgamento: 21 de Agosto 

de 2014 Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO) Destaquei. 

Ademais, observa-se não haver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, pois que a medida não causará nenhum prejuízo à empresa 

requerida. Quanto a inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação de 

consumo, tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática 

prevê que o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a 

alegação” ou quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de 

acordo com “as regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no 

artigo 6.º, inciso VIII do CDC, que prevê: “Art. 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 experiência; (...).” 

Destaquei. Sobre o assunto, valho-me, novamente, da precisa lição dos já 

citados jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que 

assim lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. O processo civil 

tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as 

partes podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 

par. un., a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova 

em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil 

sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da 

isonomia, pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e 

vulnerável na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma 

diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes 

da relação de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao 

princípio constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente 

os desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)” Destaquei. Necessário ressaltar que, 

presente uma das alternativas previstas no dispositivo legal acima 

transcrito, está o magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da 
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prova. O significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no 

sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do 

serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, 

dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o 

acidente de consumo e eventual dano, das características do vício e etc. 

Assim, cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu 

direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor. Com essas 

considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a 

antecipação de tutela para determinar que a requerida se abstenha de 

efetuar o corte no fornecimento do serviço no imóvel de Unidade 

Consumidora nº 376675-6 bem como suspenda as cobranças, em razão 

das faturas discutidas nessa demanda, mediante depósito judicial do valor 

que a parte autora reputa ser devido na fatura objeto desta ação. 

INTIME-SE a parte autora para efetuar o depósito judicial no prazo de 15 

dias, sob pena de revogação da medida antecipatória concedida. DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 22/05/2018 às 

12h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003387-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1003387-07.2017.8.11.0041 AUTOR: ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Impulsiono os autos intimando a parte apelada/requerida para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - 

MT, 15 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: 1003387-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1003387-07.2017.8.11.0041 AUTOR: ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Impulsiono os autos intimando a parte apelada para contrarrazoar o 

recurso de apelação tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - MT, 15 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: 1003511-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1003511-87.2017.8.11.0041 AUTOR: ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Impulsiono os autos intimando a parte apelada para contrarrazoar o 

recurso de apelação tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - MT, 15 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: 1003489-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1003489-29.2017.8.11.0041 AUTOR: ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Impulsiono os autos intimando a parte apelada para contrarrazoar o 

recurso de apelação tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - MT, 15 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: 1003393-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1003393-14.2017.8.11.0041 AUTOR: ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Impulsiono os autos intimando a parte apelada para contrarrazoar o 

recurso de apelação tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - MT, 15 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-31 ARRESTO

Processo Número: 1020767-77.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ATACADÃO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT0004834A 

(ADVOGADO)

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT0005237A (ADVOGADO)

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. A. GARCIA ME - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1020767-77.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: ATACADÃO S/A REQUERIDO: L. D. A. GARCIA ME - ME 

Vistos etc. Ao Id: 4471909 as partes apresentaram petitório informando 

que transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do 

feito nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi 

devidamente subscrito pelas partes, os quais possuem poderes para 

transigirem e fazer acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre 

as partes, com fulcro no artigo 487, III, b do Código de Processo Civil e, 

determino a SUSPENSÃO do feito e da medida de arresto deferida. 

Intime-se a autora para noticiar o seu cumprimento em íntegra, tendo em 

vista o decurso de prazo para o adimplemento total das parcelas. Custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, conforme acordado 

pelas partes. P. R. I. Observadas as formalidades legais, remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024233-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON JACKSON GONCALVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024233-45.2017.8.11.0041 AUTOR: GREMIO 

DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - GDO RÉU: MARLON JACKSON GONCALVES Vistos etc. Ao Id: 

10306000 as partes apresentaram petitório informando que transigiram 

amigavelmente, requerendo a homologação e após o devido cumprimento 

da obrigação a extinção do feito nos moldes do artigo 487, III alínea b do 

CPC. O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes, os 

quais possuem poderes para transigirem e fazer acordo. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 

487, III, b do Código de Processo Civil e, determino a SUSPENSÃO do feito 

até o cumprimento integral da obrigação. Custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes. P. R. I. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

formalidades de estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, 

ficando isento do recolhimento de custas de desarquivamento caso haja 

necessidade de prosseguimento do feito em decorrência de 

descumprimento do acordo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014918-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1014918-90.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: DAVID SANTOS DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DAVID SANTOS DA 

SILVA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

10.11.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos ID. 7136311 à 7136427. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação e documentos ID. 9737926, arguindo 

preliminarmente: I- Da alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder II 

- Da Satisfação da Indenização em Esfera Administrativa – Carência da 

ação; III- Comprovante de Residência em Nome de Terceiro – Ausência de 

Pressuposto de Constituição e de Desenvolvimento Válido e Regular do 

Processo. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora impugnou a Contestação ID. 

9828083. Realizada perícia médica na Central de Conciliação da capital, o 

laudo pericial foi juntado ID. 10177783. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA A SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. 

SATISFAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM ESFERA ADMINISTRATIVA - 

CARENCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que houve o efetivo pagamento da 

cota parte devida a requerente. Com relação à falta de interesse de agir, 

cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber, se houver, saldo remanescente do seguro obrigatório DPVAT, o 

que se mostra útil e necessário no caso concreto. Ademais, a matéria 

preliminar se confunde com o mérito e como tal será apreciada. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO APRESENTADO PELA PARTE 

AUTORA – REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO. Quanto à questão de ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 283[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 
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residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Superadas preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Primeiramente, rejeita-se a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de transito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o 

autor se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito. Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Todavia, o §1º do art. 5º, da Lei nº 11.482/2007 

manteve o critério do salário mínimo, previsto na redação originária do art. 

3º da Lei nº 6.194/74, para os casos anteriores à sua edição, dispondo 

sobre a matéria da seguinte maneira: “Art. 5º (...). § 1º. A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos.” Logo, para os casos 

de indenização securitária, devida em razão de fatos anteriores à vigência 

da Lei nº 11.482/2007, deve ser observado, conforme a hipótese concreta 

(morte, invalidez ou ressarcimento de despesas), o valor do maior salário 

mínimo vigente no País na época da ocorrência do sinistro. O C. Superior 

Tribunal de Justiça já decidiu neste sentido: “CIVIL E PROCESSUAL. 

ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. 

NULIDADE NÃO VERIFICADA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

INDENIZAÇÃO LEGAL. VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. 

LEI N. 6.194/1974, ART. 5º, § 1º. DATA DE APURAÇÃO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. I. Não viola o art. 535 do 

CPC o acórdão que enfrenta a controvérsia, porém com resultado 

desfavorável à pretensão da recorrente. II. A indenização decorrente do 

seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do 

salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente 

atualizado até o efetivo pagamento. III. Recurso especial não conhecido.” 

(STJ, 4ªT., REsp 788712/RS, Rel. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. em 

29.09.2009) (destaquei). No mesmo sentido é o entendimento 

jurisprudencial do eg. Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 40 SALÁRIOS 

MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO - CORREÇÃO MONETÁRIA 

DESDE A DATA DO ACIDENTE - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL RAZOÁVEL - NÃO 

ACOLHIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O valor da 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser fixado com base no 

salário mínimo vigente à época do sinistro. Impõe-se a atualização 

monetária do valor do seguro a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, 

da data do sinistro. Inteligência da Súmula nº 43 do STJ. Não há que se 

falar em majoração dos honorários advocatícios quando o porcentual 

fixado na sentença é razoável e está dentro dos parâmetros 

estabelecidos pelo artigo 20 do CPC”. (TJMT - Ap, 83449/2011, 

DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/02/2012, Data da publicação no DJE 27/02/2012) (destaquei). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 10.11.2016, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 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: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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 (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 
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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. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital ID. 10177783, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Joelho Esquerdo Pé 

Esquerdo. (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Joelho Esquerdo 25% Leve Pé Esquerdo 10% 

Residual [...]” Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Conforme tabela acima anexada, havendo Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos pés, terá a vítima direito a 50% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, residual a perda da parte requerente, terá essa o 

direito a 10% sobre 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade do membro afetado. Havendo Perda 

completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, terá a vítima 

direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da parte 

requerente, terá essa o direito a 25% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade do membro 

afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser 

aplicado ao caso: - JOELHO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

3.375,00 *25% sobre R$ 3.375,00 = R$ 843,75. - PÉ ESQUERDO: *50% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00 *10% sobre R$ 6.750,00 = R$ 675,00 

Total: R$ 1.518,75. Considerando que o valor integral devido equivale à R$ 

1.518,75 (mil quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), mas 

que foi realizado pagamento pela via administrativa em valor maior, não há 

qualquer saldo à ser recebido pela parte autora. No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, tendo a parte autora recebido o 

valor integral da indenização administrativamente, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do 

CPC. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO 

a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a 

favor da demandada, na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC, 

sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da 

assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da 

condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do 

CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 

283. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1033526-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CARVALHO ROMAO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON ANANIAS DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS OAB - MT0016885A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1033526-39.2017.8.11.0041 AUTOR: ALINE 

CARVALHO ROMAO RÉU: EDIMILSON ANANIAS DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Em audiência de conciliação de Id: 11798638, as partes transigiram 

amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito nos moldes 

do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi devidamente subscrito pelos 

patronos das partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazer 

acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com 

fulcro no artigo 487, III, b do Código de Processo Civil e, determino a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da obrigação. Custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, conforme acordado 

pelas partes. P. R. I. Renunciado o prazo recursal, observadas as 

formalidades legais, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de 

estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do 

recolhimento de custas de desarquivamento caso haja necessidade de 

prosseguimento do feito em decorrência de descumprimento do acordo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015233-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MATHEUS DE SOUZA 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1015233-21.2017.8.11.0041 

AUTOR: MATHEUS DE SOUZA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MATHEUS DE 

SOUZA PEREIRA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 07.02.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos ID. 7235099 

à 7235196. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

9770531, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Necessidade De 

Realização De Pedido Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de 

Agir; III- Princípio da Causalidade e Sucumbência Autoral; IV- Comprovante 

de Residência em Nome de Terceiro – Ausência de Pressuposto de 

Constituição e de Desenvolvimento Válido e Regular do Processo. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital ID. 10082122, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. 

Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 
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Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente ID. 7235099 à 7235196. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de transito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que o autor se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de transito. Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 07.02.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) 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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 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: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). 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 (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10082122, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Superior 

Direito. (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 
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funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Superior Direito 50% MÉDIA. [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO 

SUPERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre 

R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00. Total: R$ 4.725,00. No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância 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 (07.02.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 320. A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014386-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYK BARBOSA DA COSTA PRADO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1014386-19.2017.8.11.0041 

AUTOR: MAYK BARBOSA DA COSTA PRADO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MAYK BARBOSA 

DA COSTA PRADO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 12.02.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos ID. 6843094 

à 6843127. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

9958194, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Necessidade De 

Realização De Pedido Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de 

Agir; III- Princípio da Causalidade e Sucumbência Autoral; IV- Comprovante 

de Residência em Nome de Terceiro – Ausência de Pressuposto de 

Constituição e de Desenvolvimento Válido e Regular do Processo. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital ID. 10087758, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 
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esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. 

Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente ID. 6843094 à 6843127. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de transito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que o autor se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de transito. Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 12.02.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 
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os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) 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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 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: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). 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 (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10087758, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): 5º Dedo da mão. 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão 5º Dedo da mão. 75% INTENSA. [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão terá a vítima direito a 10% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

75% sobre 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -DEDO 

DA MÃO: *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 *75% sobre R$ 

1.350,00 = R$ 1.012,50. Total: R$ 1.012,50. No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 1.012,50. (mil e doze reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (12.02.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 320. A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015762-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1015762-40.2017.8.11.0041 

AUTOR: BEATRIZ DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que BEATRIZ DE OLIVEIRA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 05.03.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos ID. 7286806 à 7286810. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação ID. 9837928, além de documentos, arguindo 

preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Da Necessidade De Realização De Pedido Administrativo Prévio – 

Ausência de Interesse de Agir; III- Princípio da Causalidade e Sucumbência 

Autoral; IV- Comprovante de Residência em Nome de Terceiro – Ausência 

de Pressuposto de Constituição e de Desenvolvimento Válido e Regular do 

Processo. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 10189316, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. 

Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 
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sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente ID. 7286806 à 7286810. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de transito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que o autor se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de transito. Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 05.03.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) 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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 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: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). 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 (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10189316, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Ombro Direito. (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 
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corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão Ombro Direito 25% LEVE. [...]” Dessa forma, a invalidez permanente 

do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -OMBRO DIREITO: *25% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50. 

Total: R$ 1.687,50. No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(05.03.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014193-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1014193-04.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOSUEL RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOSUEL RODRIGUES 

DOS SANTOS move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 18.06.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos ID. 6822199 à 682221. 

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 9541759, além 

de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo 

para a Seguradora Líder; II- Da Necessidade De Realização De Pedido 

Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de Agir; III- Princípio da 

Causalidade e Sucumbência Autoral; IV- Comprovante de Residência em 

Nome de Terceiro – Ausência de Pressuposto de Constituição e de 

Desenvolvimento Válido e Regular do Processo. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital ID. 10177614, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA INÉPCIA DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 
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12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 85 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor”. Em razão dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, o pagamento das custas processuais está vinculado ao 

insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas 

pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso 

que a parte autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da 

contestação pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da 

pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à 

questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente ID. 6822199 à 682221. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de transito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que o autor se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de transito. Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 18.06.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 
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desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) 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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 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: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). 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 (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10177614, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Inferior 

Esquerdo. (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Inferior Esquerdo 25% LEVE. [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDA: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 2.362,50. Total: R$ 2.362,50. No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (18.06.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015875-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BASTIAO ESPINDO VALEJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1015875-91.2017.8.11.0041 

AUTOR: BASTIAO ESPINDO VALEJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que BASTIÃO ESPINDO VALEJO move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 
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suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 09.10.2015, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos ID. 7294868 à 7294916. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação ID. 9992893, além de documentos, arguindo 

preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Da Necessidade De Realização De Pedido Administrativo Prévio – 

Ausência de Interesse de Agir; III- Princípio da Causalidade e Sucumbência 

Autoral; IV- Comprovante de Residência em Nome de Terceiro – Ausência 

de Pressuposto de Constituição e de Desenvolvimento Válido e Regular do 

Processo. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 10110972, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. 

Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. A demandada assevera que, o requerente não comprovou o 

nexo causal entre o acidente e o resultado, por deixar de juntar aos autos 

o Boletim de Ocorrência que comprovasse tais fatos, alegação esta que 

não deve prosperar, pois a parte autora trouxe aos autos a certidão de 

ocorrência emitida pela Coordenadoria Geral do SAMU do Estado de Mato 

Grosso, a qual é dotada de fé pública, bem como laudo pericial, onde ficou 

claro que a invalidez é decorrente do acidente sofrido; no mais, tal 

alegação vai de encontro com o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO 
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PEDIDO - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA DO NEXO DE 

CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – INCLUSÃO DE SEGURADORA NO 

POLO PASSIVO– DESNECESSIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO 

INICIAL – EVENTO DANOSO – RECURSO NÃO PROVIDO. O boletim de 

ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a morte do segurado. O DPVAT pode ser 

cobrado de qualquer seguradora integrante do convênio firmado com a 

Federação Nacional de Seguros. A correção monetária, neste tipo de 

Ação de Cobrança, incide a partir do evento danoso.” (Ap, 109115/2012, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 12/06/2013, Data da publicação no DJE 17/06/2013). A Lei 

nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a 

pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela 

Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente ID. 7294868 à 7294916. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 09.10.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) 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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 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: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). 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 (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10110972, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Inferior. 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 
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cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Inferior Esquerdo 50% MÉDIA. [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 4.725,00. Total: R$ 4.725,00. No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância 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 (09.10.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 320. A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1015766-77.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIA APARECIDA MENOTTI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MARIA APARECIDA MENOTTI move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 19.05.2015, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos ID. 7286837 à 7286840. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação ID. 9907598, além de documentos, arguindo 

preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Da Necessidade De Realização De Pedido Administrativo Prévio – 

Ausência de Interesse de Agir; III- Princípio da Causalidade e Sucumbência 

Autoral; IV- Comprovante de Residência em Nome de Terceiro – Ausência 

de Pressuposto de Constituição e de Desenvolvimento Válido e Regular do 

Processo. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 10100207, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 
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interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. 

Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente ID. 7286837 à 7286840. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de transito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que o autor se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de transito. Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 19.05.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 
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inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) 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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 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: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). 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 (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10100207, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Inferior 

Esquerdo. (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Inferior Esquerdo 50% MÉDIA. [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 4.725,00. Total: R$ 4.725,00. No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância 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 (19.05.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 320. A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015024-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO SILVA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021916/3/2018 Página 93 de 543



ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1015024-52.2017.8.11.0041 

AUTOR: EDNO SILVA SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que EDNO SILVA SANTANA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 17.02.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos ID. 7220586 à 7220590. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação ID. 9912023, além de documentos, arguindo 

preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Da Necessidade De Realização De Pedido Administrativo Prévio – 

Ausência de Interesse de Agir; III- Princípio da Causalidade e Sucumbência 

Autoral; IV- Comprovante de Residência em Nome de Terceiro – Ausência 

de Pressuposto de Constituição e de Desenvolvimento Válido e Regular do 

Processo. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 10189005, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. 

Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 
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do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente ID. 7220586 à 7220590. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de transito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que o autor se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de transito. Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 17.02.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) 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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 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: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). 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 (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10189005, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Superior 

Esquerdo. (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 
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(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Superior Esquerdo 50% MÉDIA. [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO 

SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% 

sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00. Total: R$ 4.725,00. No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância 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 (17.02.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 320. A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015889-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER JUNIOR VIEIRA 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1015889-75.2017.8.11.0041 

AUTOR: WANDER JUNIOR VIEIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que WANDER JUNIOR 

VIEIRA DOS SANTOS move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 18.10.2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos ID. 7296057 

à 7296155. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

10398693, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Necessidade De 

Realização De Pedido Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de 

Agir; III- Princípio da Causalidade e Sucumbência Autoral; IV- Comprovante 

de Residência em Nome de Terceiro – Ausência de Pressuposto de 

Constituição e de Desenvolvimento Válido e Regular do Processo. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital ID. 10110974, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 
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PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. 

Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente ID. 7296057 à 7296155. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de transito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que o autor se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de transito. Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 18.10.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 
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Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) 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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 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: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). 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 (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10110974, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Superior 

Direito. (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Superior Direito 50% MÉDIA. [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO 

SUPERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre 

R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00. Total: R$ 4.725,00. No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância 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 (18.10.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 320. A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação.
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CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1017188-87.2017.8.11.0041 

AUTOR: ODLAVINE JUNIOR BARRETO SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ODLAVINE JUNIOR 

BARRETO SANTOS move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 19.04.2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos Num. 

7976620 à 8209288. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação Num. 10213268, além de documentos, arguindo 

preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Do Requerimento Administrativo Perante A Porto Seguros Cia De 

Seguros Gerais – Devolução – Pendencia Documental. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada 

a pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital Num. 10472120, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento 

apresentado pela parte autora não é suficiente para comprovar o 

requerimento na esfera administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão 

do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora 

para comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a regulação 

administrativa. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do 

mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento Médico Num. 

7976649, a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de transito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o 

autor se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de transito. Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 19.04.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 
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da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) 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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 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: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). 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 (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10472120, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Mão Esquerda. (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão Mão Esquerda 25% LEVE [...]” Dessa forma, a invalidez permanente 

do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de 

uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve 

a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MÃO ESQUERDA: *70% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 

2.362,50. Total: R$ 2.362,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e cinquenta e dois reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (19.04.2016) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 
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Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016092-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SANTOS SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1016092-37.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: VINICIUS SANTOS SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que VINICIUS SANTOS 

SILVA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

18.09.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos ID. 7318120 à 7318222. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação ID. 10211272, além de documentos, 

arguindo preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo para a 

Seguradora Líder; II- Da Necessidade De Realização De Pedido 

Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de Agir; III- Comprovante de 

Residência em Nome de Terceiro – Ausência de Pressuposto de 

Constituição e de Desenvolvimento Válido e Regular do Processo. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital ID. 10190038, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto 

à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 
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permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente ID. 7318120 à 7318222. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de transito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que o autor se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de transito. Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 18.09.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) 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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 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: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). 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 (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10190038, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Inferior. 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 
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parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Inferior 50% MÉDIA. [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00. Total: R$ 4.725,00. No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância 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 (18.09.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015863-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO OLIVEIRA DE MATOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1015863-77.2017.8.11.0041 

AUTOR: ALUIZIO OLIVEIRA DE MATOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ALUÍZIO OLIVEIRA 

DE MATOS, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 07.09.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos ID. 7292919 à 7292950. 

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 9771494, além 

de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração do Polo passivo 

da Demanda para a Seguradora Líder; II- Da Ausência de Pedido 

Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de Agir. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada 

a pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital ID. 10157774, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. A parte autora impugnou a Contestação ID. 10524415. É o 

relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 
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“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente ID. 7292919 à 7292950. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de transito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que o autor se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de transito. Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 07.09.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) 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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 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: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). 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 (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 
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prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10157774, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Superior 

Esquerdo (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Superior Esquerdo 50% MÉDIA [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO 

SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% 

sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00. Total: R$ 4.725,00. No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância 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 (07.09.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013031-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DOS SANTOS CHAVES DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1013031-71.2017.8.11.0041 

AUTOR: WILLIAM DOS SANTOS CHAVES DIAS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que WILLIAN DOS 

SANTOS CHAVES DIAS, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 03.05.2015, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos ID. 6708083 

à 6708233. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

9819005, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

do Polo passivo da Demanda para a Seguradora Líder; II- Da Ausência de 

Pedido Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de Agir. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. 

Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital ID. 9585341, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação ID. 

10207153. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito 

em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 
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foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente ID. 6708083 à 6708233. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de transito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que o autor se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de transito. Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 03.05.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) 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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 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: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). 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, 
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correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 9585341, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Estrutura Crânio 

facial (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Estrutura Crânio facial 25% LEVE [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, 

torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com 

prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, 

cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde 

que haja comprometimento de função vital terá a vítima direito a 100% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 25% sobre 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: -ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

13.500,00 *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00. Total: R$ 3.375,00. No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (03.05.2015) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 

8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002580-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE MORAIS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002580-84.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JOAO BATISTA DE MORAIS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOÃO BASTISTA DE 

MORAES move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 31.07.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos ID. 4723518 à 4724067. 

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 8767234, além 

de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo 

para a Seguradora Líder; II- Da Necessidade De Realização De Pedido 

Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de Agir; III- Princípio da 

Causalidade e Sucumbência Autoral. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada a pericia 

médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta capital ID. 

8691997, indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o 

relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 
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processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA INÉPCIA DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 85 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor”. Em razão dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, o pagamento das custas processuais está vinculado ao 

insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas 

pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso 

que a parte autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da 

contestação pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da 

pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que os argumentos de 

ausência de nexo de causalidade não merecem guarida, visto que foi 

juntado autos boletim de ocorrência onde narra que o autor sofreu 

acidente e que foi atendido no hospital municipal. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente ID. 4723518 à 4724067. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 31.07.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 
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alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) 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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 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: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). 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 (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 8691997, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Superior 

Esquerdo. Membro Inferior Esquerdo (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

Membro Superior Esquerdo 50% MÉDIA. Membro Inferior Esquerdo 75% 

INTENSA [...]” Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO SUPERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 4.725,00. -MEMBRO INFERIO R ESQUERDO: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *75% sobre R$ 9.450,00 = R$ 7.087,50. Total: R$ 

11.812,50. No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 11.812,50 
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(onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(31.07.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015650-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEFERSON GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1015650-71.2017.8.11.0041 

AUTOR: GEFERSON GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que GEFFERSON GOMES, move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 08.01.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação Num. 

10030538, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Carência 

Da Ação – Falta De Interesse De Agir Em Razão De Pagamento Da 

Cobertura Em Sede Administrativa. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, na central de conciliação e mediação desta capital Num. 

10105903, indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o 

relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. CARÊNCIA DA AÇÃO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE PAGAMENTO DA COBERTURA EM 

SEDE ADMINISTRATIVA Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que houve o efetivo pagamento da cota parte devida a requerente. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber, se houver, saldo 

remanescente do seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Ademais, a matéria preliminar se confunde 

com o mérito e como tal será apreciada. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 08.01.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 
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de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) 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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 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: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). 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 (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10808191, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Inferior 

Esquerdo (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Inferior Esquerdo 50% Média [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00. Total: R$ 4.725,00. Considerando que o valor integral 

devido equivale à R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), e que foi realizado pagamento pela via administrativa em valor 

idêntico Num. 10030544, não há qualquer quantia remanescente a ser 

recebida pela parte autora. No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, tendo a parte autora recebido o valor integral da indenização 

administrativamente, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Considerando que 

a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte requerente ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a favor da demandada, 

na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC, sendo que ficará 

isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência 

judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos 

honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1164397 Nr: 37716-96.2016.811.0041

 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: GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEITH MARY SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 905131 Nr: 33652-14.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOMINGUES DE GODOI 

NETO - OAB:160365 OAB/RJ, TAIS GONÇALVES MELADO OLIVEIRA - 

OAB:8.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386 OAB/SP

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente ) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719808 Nr: 15289-81.2011.811.0041

 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: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN PEREIRA RODRIGUES, VICTÓRIAS 

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LILIAN PEREIRA RODRIGUES, Cpf: 

36289345168, Rg: 511.294, brasileiro(a), solteiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido VICTÓRIAS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO 

VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA - ME. 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 Rescisão Contratual c/c 

Reintegração de Posse com Pedido de Liminar cujo objeto é contrato de 

Cessão de Equipamentos firmado entre a Requerente e os Requeridos, em 

que diante do descumprimento do pacto, a requerida pretende a Rescisão 

e devolução dos equipamentos.

Despacho/Decisão: Diante do exposto no artigo 257 do Código de 

Processo Civil que dispõe: “Art. 257. São requisitos da citação por edital:I - 

a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das 

circunstâncias autorizadoras;”Conforme denota entendimento 

jurisprudencial acerca do assunto:AGRAVO INTERNO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL PELO 

NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE 

CONTRÁRIA. DECISÃO ESCORREITA. Antes de se proceder à citação do 

réu por edital, devem ser esgotadas todas as formas possíveis para 

localizá-lo. Somente se infrutíferas tais diligências, se justifica a citação 

editalícia. Agravo Interno desprovido. (TJ-PR 892888501 PR 892888-5/01 

(Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio. Data de Julgamento: 08/08/2012, 

16ª Câmara Cível).Dessa forma, restando inexitosa a citação real da parte 

requerida, preenchidos os requisitos do artigo 257 do Código de Processo 

Civil, desde já DEFIRO o pedido, para determinar a citação por edital das 

partes requeridas.Tendo em vista, que os processos não podem ficar 

paralisados por prazo indeterminado e no intuito de imprimir celeridade 

processual, por não haver, até então, regulamentação do TJMT sobre a 

publicação de editais no sitio eletrônico da Egrégia Corte Estadual, como 

também por ainda não ter sido criada a plataforma de editais do Conselho 

Nacional De Justiça, DISPENSO a formalidade prevista no art. 257, II do 

NCPC quanto ao edital.Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte 

demandada se manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do 

contraditório, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, 

para funcionar nestes autos como curador especial da parte requerida, 

com fulcro no artigo 9.º, inciso II, segunda figura, do CPC.INTIME-SE o 

curador especial acerca da nomeação bem como para que, no prazo legal, 

apresente defesa ao pedido formulado.Após, INTIME-SE a parte 

requerente para impugnação.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marta Barreto Hidalgo, 

digitei.

Cuiabá, 12 de março de 2018

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746641 Nr: 43858-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETERNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKELINE DÉBORA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIELLE BOTTARO - 

OAB:16.758-MT, CHRISTIANNE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:14.462 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JACKELINE DÉBORA VIEIRA, CNPJ: 

02497512000130. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Trata-se de Execução por quantia certa objetivando o 

recebimento da quantia atualizada de R$ 1.369,56 representada por 2 

cheques , emitidos mediante a compra e venda de 1.300 unidades de 

telhas. Diante do inadimplemento do débito requer a prestação jurisdicional.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1151926 Nr: 32540-39.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SOARES DE ARAUJO

 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: LUCIMAR CRISINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A, MARCELO DAVOLI LOPES - OAB:143.370

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte executada, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 69140 Nr: 1259-03.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGEL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO IVO ROWEDER, VILMAR FELIPE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021916/3/2018 Página 112 de 543



FOLLMANN, ADMILSON LUIZ DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231-A/MT, JOSE CARLOS LARANJEIRA - OAB:15.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer em secretaria e RETIRAR 

Ofício encaminhando o Termo de Penhora de imóvel para averbação junto 

ao Registro de imóveis competente, no prazo de 05 dias, e posteriormente 

comprovar nos autos seu processamento e pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 758185 Nr: 10400-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCINEI NAVES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN LUIS DA COSTA, LARISSA AMORIM 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON CARDOSO JUNIOR - 

OAB:13958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN JAUDY PEDROSO DIAS 

- OAB:15441

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 746641 Nr: 43858-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETERNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKELINE DÉBORA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIELLE BOTTARO - 

OAB:16.758-MT, CHRISTIANNE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:14.462 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer em secretaria e retirar cópia 

do Edital de Citação da RECLAMADA expedido e publicá-lo em jornal de 

grande situação, juntando cópia comprovante de tal ato nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 780602 Nr: 34158-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA- COTRANSUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MARCELO S. BOCALON 

- OAB:22.131, MARCOS PAULO DA FONSECA - OAB:11841/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a consulta realizada via INFOJUD pelo MM. Juízo desta 

Vara, impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca da 

resposta a qual encontra-se em pasta própria do INFOJUD nesta 

serventia, identificada como DOC. 14/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1200272 Nr: 4756-53.2017.811.0041

 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: EDNA DIOGO DE PAULA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECIDOS TITA LDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DAMACENO 

JUNIOR - OAB:18098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILTON BORGES DE 

OLIVEIRA - OAB:85419, NÍVEA VIEIRA CARNEIRO - OAB:85.942

 Por fim, recebo os embargos à execução, CITE-SE O EMBARGADO, na 

pessoa de seu procurador, para, querendo, ofertar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 205296 Nr: 18745-49.2005.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO MAZZORANA, PETROBRAS DISTRIBUIDORA 

S.A - BR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FERREIRA DA SILVA, CLÓVIS 

ZEVE COIMBRA, EDGAR CARLOS GIROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - OAB:, 

JOE ORTIZ ARANTES - OAB:1166-A, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE 

MAGALHÃES - OAB:, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES 

- OAB:OAB/MT 6.882, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA MAGALHÃES - 

OAB:6882 MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para retirar carta 

precatória e comprovar posteriormente sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1049559 Nr: 46185-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA GRACIELA DE CAMPOS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA BERTOLIN MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415 OAB/MT, JOILSON BENEDITO CAMPOS - 

OAB:15575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:OAB/MT 17.413

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para retirar carta 

precatória e comprovar posteriormente sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 737291 Nr: 33769-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUZA, DINALVA ORIEDE 

DA SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA - 

OAB:OAB-DF 12.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO ALARCÓN 

- OAB:37.007

 Intimação das partes autoras para recolherem as custas processuais 

iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos 

do artigo 321 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 798562 Nr: 4951-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONGREGAÇAO CRISTÃ NO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIOMAR NUNES DA CRUZ, LUCIA NUNES DA 

CRUZ, CARLINA NUNES DE OLIVEIRA, TARCILA NUNES DA SILVA, JOSÉ 

GALVÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer em secretaria e retirar 

Ofício a ser encminhado `a Procuradoria do Município no prazo de 05 dias 

e posteriormente, comprovar o protocolo nos autos.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003510-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA ROQUE MELHADO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Visto. Tendo em vista a pretensão modificativa dos embargos de 

declaração interpostos, intime-se a embargada para, querendo, se 

manifestar no prazo de cinco (05) dias. 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, vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, volte-me concluso para decisão. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000860-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO LUCIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT0020993A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1000860-82.2017 Vistos. Visando ao 

saneamento e organização do processo, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração 

instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 

cinco dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022188-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT0011866A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VARGAS & VARGAS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1032827-48.2017 Vistos. Visando ao 

saneamento e organização do processo, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração 

instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 

cinco dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016027-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANILDE BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre o laudo pericial 

(Id. 12121006), no prazo de cinco dias. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de março 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012570-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA CESARIO BERTONI (AUTOR)

WILSON CARLOS BERTONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA OAB - MT16196-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO CRISTALDO DA SILVA (RÉU)

GERALDA CARDOSO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT0011190A (ADVOGADO)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

1012570-02.2017.8.11.0041 Visto. Em razão da certidão (Id. 12225438), 

intime-se a parte autora para que dê prosseguimento no feito, no prazo de 

cinco dias, sob pena de extinção a ação. Intime-se a parte requerida se 

manifestar também, em igual prazo, nos termos do artigo 485, § 6º, do 

CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1005862-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENINE POVOAS DE ABREU OAB - MT17120/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA KAROLINE SOUZA ROCHA (RÉU)

 

Visto. Pereira Cardoso & Cardoso ajuizou a presente Ação de Despejo por 

Falta de Pagamento c/c Rescisão Contratual e Pedido de Liminar em 

desfavor da Ana Karoline Souza Rocha, ao argumento de que firmou 

Contrato de Locação de Imóvel residencial com a ré, mas ela está 

inadimplente com o pagamento dos aluguéis de outubro/2017 a 

fevereiro/2018, deixando, assim, de cumprir com a sua obrigação 

contratual. Ao final pugna pela concessão da liminar para que seja 

determinada a desocupação do imóvel. No que tange ao pedido liminar, 

vale destacar que a Lei 12.112 de 2009 ampliou as hipóteses de 

concessão da medida nas Ações de Despejo, sendo uma delas, a 

hipótese de falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no 

vencimento, a saber: O art. 59, da Lei nº 8.245/91 assim determina: § 1º 

Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente de audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo”: (...) VII – o término do prazo 

notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de 

nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; IX - a falta 
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de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando 

o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por 

não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração 

dela, independentemente de motivo”. Dessa forma, a liminar pode ser 

concedida em casos de falta de pagamento, por estar prevista esta 

hipótese no artigo 59, § 1º da Lei 8.245/91, consoante acima transcrito, 

desde que preenchidos dois requisitos básicos: a prestação de caução, 

bem como que a ação de despejo tenha como fundamento exclusivo um 

dos motivos elencados em numerus clausus, nos incisos I a IX, do § 1º, do 

supracitado dispositivo. No caso dos autos, verifico a presença dos 

requisitos autorizadores da medida, notadamente a relevância da 

fundamentação, eis que a parte Autora colacionou o Contrato de Locação 

(Id 12115837), afirmando que a ré está inadimplente com os aluguéis, 

apresentou a notificação da requerida (Id. 12115876 e 12115912), e ainda 

trouxe cheques emitidos pela ré, devolvidos pela instituição financeira, 

demonstrando que ela realmente não está cumprindo sua obrigação. Por 

outro lado, o deferimento da medida liminar está condicionado ao 

oferecimento de caução, em razão do perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado. Isso porque, cumprido o mandado de despejo, o 

proprietário do imóvel poderá impossibilitar o retorno ao status quo ante, 

ao alugar ou alienar o bem a terceiro. Diante do exposto, com respaldo nos 

princípios do livre convencimento motivado e da fundamentação dos atos 

jurisdicionais, de art. 59, § 1º, inciso IX da Lei 8.245/1991, DEFIRO o pedido 

de liminar para determinar a ré a desocupar voluntariamente o imóvel, no 

prazo de 15 dias, sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final 

deste prazo, o que desde já defiro, inclusive com reforço policial e 

arrombamento, caso necessário. Apresentada a caução pela parte autora, 

lavre-se o termo, após cumpra-se a ordem acima. Designo o dia 

22/05/2018, 12h00min para audiência de conciliação, que será realizada 

na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Cumpra-se. 

Cuiabá, 08 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002517-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEVERSON MANOEL TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida a, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar nos autos o pagamento das custas processuais, conforme 

cálculo da Contadoria, nos termos da sentença.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002588-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SIMONE DE ARRUDA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida a, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar nos autos o pagamento das custas processuais, conforme 

cálculo da Contadoria, nos termos da sentença.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024103-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE BRITO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida a, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar nos autos o pagamento das custas processuais, conforme 

cálculo da Contadoria, nos termos da sentença.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021765-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS (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)

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida a, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar nos autos o pagamento das custas processuais, conforme 

cálculo da Contadoria, nos termos da sentença.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001599-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DA COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA OAB - MT0002781A 

(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)

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida a, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar nos autos o pagamento das custas processuais, conforme 

cálculo da Contadoria, nos termos da sentença.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034722-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONY SABALA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1034722-44.2017.8.11.0041 

AUTOR: JONY SABALA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT promovida por Jony Sabala de Souza em desfavor de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Designo o dia 27/04/2018, às 

11:30 horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 
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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: 1019168-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDEIR BATISTA DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida a, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar nos autos o pagamento das custas processuais, conforme 

cálculo da Contadoria, nos termos da sentença.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002712-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida a, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar nos autos o pagamento das custas processuais, conforme 

cálculo da Contadoria, nos termos da sentença.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023955-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANYSON DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida a, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar nos autos o pagamento das custas processuais, conforme 

cálculo da Contadoria, nos termos da sentença.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036640-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIZANDRA NOIA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036640-83.2017.8.11.0041 

AUTOR: LIZANDRA NOIA GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT promovida por Lizandra Noia Gomes em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Designo o dia 27/04/2018, às 11:45 horas 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

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: 1034146-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR CALDEIRAS TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1034146-51.2017.8.11.0041 

AUTOR: LEOMAR CALDEIRAS TORRES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT promovida por Leomar Caldeiras Torres em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Designo o dia 

27/04/2018, às 12:00 horas para audiência de conciliação, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002016-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRIQUE BORGES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre o pagamento 

da condenação (Id. 12200014), no prazo de cinco dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, 15 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006493-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NICASSIO JOSE BARBOSA (RÉU)

LIDIO BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Defiro o pedido constante na petição inicial, 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. Comprovado o primeiro pagamento, volte-me concluso 

para despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de março de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028318-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA FERREIRA PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1028318-74.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: EDILEUZA FERREIRA PORTO REQUERIDO: BRADESCO 

VIDA E PREVIDENCIA S.A. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT promovida por Edileuza Ferreira Porto em desfavor de 

Bradesco Vida e Previdência S.A. Designo o dia 27/04/2018, às 09:45 

horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034375-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO COSTA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1034375-11.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: RODRIGO COSTA ALVES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT promovida por Rodrigo Costa Alves em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Designo o dia 

27/04/2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033332-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLADSON ALVES DE NOVAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033332-39.2017.8.11.0041 

AUTOR: GLADSON ALVES DE NOVAIS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT promovida por Gladson Alves de Novais em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Designo o dia 

27/04/2018, às 08:15 horas para audiência de conciliação, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital, Sala 04. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031012-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGHOR DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1031012-16.2017.8.11.0041 

AUTOR: IGHOR DA SILVA LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT promovida por Ighor da Silva Lima em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Designo o dia 27/04/2018, às 08:45 horas 
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para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital, Sala 04. Intime-se a parte autora na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031315-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARBOSA GODINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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: 1031315-30.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUCAS BARBOSA GODINHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT promovida por Lucas Barbosa Godinho em desfavor 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Designo o dia 27/04/2018, 

às 08:30 horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital, Sala 04. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003696-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMELINDO HUGO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003696-91.2018.8.11.0041 

AUTOR: HERMELINDO HUGO DIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 27/04/2018, às 09h00min horas 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá,21 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003625-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RODRIGUES PEREIRA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003625-89.2018.8.11.0041 

AUTOR: BRUNO RODRIGUES PEREIRA DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 27/04/2018, às 

08h30min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003654-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRY AUXILIADORA DE OLIVEIRA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003654-42.2018.8.11.0041 

AUTOR: MEIRY AUXILIADORA DE OLIVEIRA E SILVA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

27/04/2018, às 08h45min horas para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 
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fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003862-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003862-26.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: SIMONE MARIA DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 27/04/2018, às 

09h15min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003990-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON MOTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003990-46.2018.8.11.0041 

AUTOR: EDMILSON MOTA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 27/04/2018, às 

09:45 horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou 

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003946-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO JOSE CERILO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003946-27.2018.8.11.0041 

AUTOR: CARLINDO JOSE CERILO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 27/04/2018, às 09h30min horas 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1037101-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARE SIRQUEIRA ALVES (REQUERENTE)

FREDSON ALVES SILVA (REQUERENTE)

VANDELMA ALVES SILVA (REQUERENTE)

LEANDRO ALVES SILVA (REQUERENTE)

VALDIVINO ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se o requerente Valdivino Alves Silva para que traga aos 

autos, no prazo de cinco dias, documentos que comprove a sua filiação. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de março de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024141-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BISPO DA COSTA (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:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte ré para apresentação de contrarrazões e após, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Cumpra-se. Cuiabá, 

15 de março de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001411-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS AFONSO 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Tendo em vista a pretensão modificativa dos embargos de 

declaração interpostos, intime-se a embargada para, querendo, se 

manifestar no prazo de cinco (05) dias. 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, vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, volte-me concluso para decisão. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 15 de março de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004026-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (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: 1004026-88.2018.8.11.0041 

AUTOR: APARECIDA MARIA DE SOUZA RODRIGUES RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 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). A parte 

autora informou que não tem interesse na realização de audiência de 

conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 930529 Nr: 49580-05.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA MATEUS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:15.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A

 Código 930529

Diante da informação do falecimento da autora Madalena Mateus da Silva, 

intime-se a advogada subscritora da petição de fl. 132, para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, proceda-se a habilitação do espólio, representado pelo 

inventariante (art. 75, VII, do NCPC) ou todos os herdeiros do de cujus.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 917483 Nr: 41728-27.2014.811.0041

 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: HUDYSSON CARVALHO DA SILVA COENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:OAB-MT 6771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7.348-MT

 Defiro a juntada do documento supracitado. Homologo da desistência do 

depoimento pessoal do requerido. DOU por encerrada a Instrução. DEFIRO 

a apresentação das razões finais, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias 

úteis, assegurada vista dos autos (artigo 364, § 2º, NCPC). O advogado 

do autor retira o processo no dia 15.03.2018 e devolve no dia 02.04.2018. 

Após, a advogada do réu retira o processo no dia 03.04.2018 e devolve 

no dia 16.04.2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1074584 Nr: 57369-21.2015.811.0041

 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: TELMA NEVES BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO DE MELO MENDES, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO ALEXANDRE OJEDA DA 

SILVA - OAB:MT 19.856, ESTACIO CHAVES DE SOUZA - OAB:MT 

19.825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT, LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES. - 

OAB:22.233-A

 Proceda-se a inclusão da seguradora Tokio Marine Seguradora S.A., na 

capa dos autos. Defiro a juntada dos documentos supracitados. Diante da 

ausência injustificada do requerido, Luiz Gustavo, e de seu advogado, 

resta demonstrado o desinteresse no depoimento pessoal da parte autora 

e na oitiva das testemunhas arroladas, nos termos do art. 362, §2 do CPC, 

dispenso a prova oral requerida pelo réu Luiz Gustavo. DOU por 

encerrada a Instrução. Volte-me os autos conclusos para julgamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1173463 Nr: 41491-22.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATHANAEL DA SILVERIA BORGES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anne Caroline Schommer - 

OAB:21588/O, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:OAB/MT 4.937
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 Diante da ausência injustificada do autor e de seu advogado, resta 

demonstrado o desinteresse na oitiva das testemunhas arroladas, assim 

nos termos do art. 362, §2 do CPC dispenso a prova oral requerida pelo 

autor. Ademais, não há comprovação nos autos de que o advogado do 

autor tenha protocolizado no prazo a intimação das testemunhas, 

conforme consignação expressa do cumprimento § 1º do art. 455 do CPC. 

DOU por encerrada a Instrução. Volte-me os autos conclusos para 

julgamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 318109 Nr: 21012-23.2007.811.0041

 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: HILTON CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETEL APARECIDO DE CARVALHO, FAGNER 

SOARES AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA - OAB:14.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944/MT, PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB:13.936/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025206-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - 010.178.181-42 (REPRESENTANTE)

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1025206-97.2017.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Indenização Por Dano Moral promovida por Lorenzo Veloso Munhoz, 

representando por seu genitor Rony de Abreu Munhoz em desfavor de 

Azul Linhas Aéreas Brasileira S/A. As partes noticiaram (id. 11780367 e 

11094885) que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a extinção do processo. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente 

ação, com fulcro no artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

Honorários advocatícios, na forma pactuada. Sem custas processuais, 

conforme disposto no artigo 90, § 3º, do CPC. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de março de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004637-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDINHO COLUSSI OAB - MS4722-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVEXTE SERV DE EXPLORACAO DE TERMINAL RODOVIARIO LTDA - 

ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1004637-41.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Rescisão Contratual Com Pedido Liminar proposta por Comercial de 

Refrigeração Panan Oeste Ltda em desfavor de Servexte Serv. Expl. 

Terminal Rodov. Ltda. As partes noticiaram (id. 12205476 e 12205470) que 

se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e 

extinção do feito. Posto isso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, com fulcro no artigo 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários 

advocatícios, na forma pactuada. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de março de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036675-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIS CORREA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT0011447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1036675-43.2017.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação 

Anulatória Com Pedido de Antecipação de Tutela promovida por Rubis 

Correa de Morais em desfavor de Energisa S/A, em que foi determinada 

(Id. 10994523) a intimação da parte autora para para, no prazo de quinze 

dias, emendar a inicial, no sentido de informar se pretende discutir o 

consumo cobrado (já que os impostos são deles decorrentes) ou 

realmente os “tributos lançados”, em qualquer caso deverá adequar seu 

pedido de urgência e mérito, e se for este último caso, corrigir o polo 

passivo, sob pena de indeferimento (art. 321, NCPC). Contudo, 

devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo legal, sem qualquer 

manifestação, conforme certificado (Id. 12194684). É o relatório. Decido. A 

parte autora foi intimada para promover atos e diligências que lhe 

competia, qual seja, emendar a inicial, no sentido de informar se pretende 

discutir o consumo cobrado (já que os impostos são deles decorrentes) 

ou realmente os “tributos lançados”, em qualquer caso deverá adequar 

seu pedido de urgência e mérito, e se for este último caso, corrigir o polo 

passivo, sob pena de indeferimento (art. 321, NCPC). Todavia, 

devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. O 

artigo 321, do Novo Código de Processo Civil estabelece: “Art. 321. O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos 

arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende, ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. No caso em análise, a parte 

autora, apesar de devidamente intimada, não adotou as medidas cabíveis 

para sanar as irregularidades apontadas, sendo que o indeferimento da 

petição inicial se impõe. Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a 

parte autora para emendar a petição inicial, sendo suficiente a intimação 

do advogado constituído, por publicação, o que de fato ocorreu. Posto 

isso, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, 

parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 15 de março de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1034869-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARUAK WANDERSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1034869-70.2017.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Liquidação de Sentença Pelo Procedimento Comum c/c Tutela Provisória de 

Urgência Antecipada Incidental de Exibição de Documentos promovida por 

Aruak Wanderson dos Santos em desfavor de Ympactus Comercial Ltda, 

em que foi determinada a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar a efetivação, por prova documental, de 

pagamento(s) a requerida ou a terceiro a ela vinculada, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Contudo, devidamente intimada, deixou 

transcorrer o prazo legal, sem qualquer manifestação, conforme 

certificado (Id. 12199814). É o relatório. Decido. A parte autora foi intimada 

para promover atos e diligências que lhe competia, qual seja, emendar a 

inicial para comprovar a efetivação, por prova documental, de 

pagamento(s) a requerida ou a terceiro a ela vinculada, sob pena de 

indeferimento da petição inicial., sob pena de indeferimento (art. 321, 

NCPC). Todavia, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. O artigo 321, do Novo Código de Processo Civil estabelece: 

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial”. No caso em análise, a parte autora, apesar de devidamente 

intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar as irregularidades 

apontadas, sendo que o indeferimento da petição inicial se impõe. 

Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a parte autora para 

emendar a petição inicial, sendo suficiente a intimação do advogado 

constituído, por publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a 

petição inicial e, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo 

único, ambos do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 15 de março de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029142-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO EDUARDO COELHO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO SAMPAIO DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1029142-33.2017.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Indenização Por Danos Morais e Materiais promovida por Marcio Eduardo 

Coelho Gonçalves em desfavor de Gustavo Sampaio de Siqueira. 

Constata-se que a parte autora foi intimada a apresentar documentos que 

comprovassem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, 

holerite, declaração de imposto de renda etc., no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da benesse (art. 99, § 2º, do NCPC). 

Contudo, mesmo regularmente intimada, ela deixou transcorrer o prazo 

sem qualquer manifestação, conforme certificado (Id 12218267). É o 

relatório. Decido. Verifica-se que a parte autora foi intimada a trazer para 

os autos documentos necessários à concessão da justiça gratuita, como 

CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da benesse (art. 99, § 2º, do 

NCPC). Ressalte-se que além dela não providenciar a juntada dos 

referidos documentos, também não efetuou o pagamentos das custas e 

despesas referentes ao ajuizamento da ação, para dar prosseguimento ao 

processo. O artigo 290, do NCPC determina: “Art. 290. Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias”. Ressalte-se que foi dada oportunidade à parte autora para que o 

processo não tivesse um fim por ela indesejado (extinção sem resolução 

do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos faz concluir pelo seu 

desinteresse pela ação. Ressalte-se que para o recolhimento das custas 

e taxas judiciárias somente a intimação do advogado é suficiente, pois a 

intimação pessoal da parte somente é obrigatória nas hipóteses dos itens II 

e III do artigo 485 do NCPC. Assim, mesmo após regular intimação para a 

regularização quanto ao pagamento das custas e despesas processuais, 

a parte autora deixou decorrer o prazo sem se manifestar, é de se 

decretar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ausência 

de pressuposto processual. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas. Também sem honorários 

advocatícios, por ausência de resistência à lide. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de março de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031901-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ANAIA DE SOUZA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Jânia Ramos de Lima (RÉU)

Daniel Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1031901-67.2017.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação 

Declaratória de Nulidade de Convocação de Assembleia Geral Com pedido 

de Tutela Antecipada de Urgência, promovida por Cristiane Anaia de 

Souza Almeida em desfavor de Jânia Ramos de Lima, onde houve pedido 

de desistência da ação formulado pela parte autora (Id. 10551105). Assim, 

considerando que não houve a citação da parte ré HOMOLOGO por 

sentença a desistência da presente ação e, em consequência, julgo 

extinto o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, VIII, do NCPC. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, 

após as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004353-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDA FATIMA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1004353-33.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência 

promovida por Genilda Fátima de Medeiros em desfavor de Energisa 

Distribuidora de Energia S/A, onde houve pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora (Id. 12137327). Assim, considerando que não 

houve a citação da parte ré HOMOLOGO por sentença a desistência da 

presente ação e, em consequência, julgo extinto o presente feito sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios. Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se estes autos, após as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de março de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022593-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DO NASCIMENTO DUTRA (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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Processo n. 1022593-07.2017.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT Por Invalideiz promovida por 

Rosa do Nascimento Dutra em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros, 

onde houve pedido de desistência da ação formulado pela parte autora (Id. 

11887812). A parte ré discorda com o pedido de desistência (Id. 

12080019, pugnando pela intimação pessoal da autora para realização de 

audiência de instrução e julgamento, a fim de esclarecer as circunstâncias 

em que se deram os fatos narrados na exordial. É certo que o pedido de 

desistência da ação, formulado pela parte autora depois de decorrido o 

prazo de resposta, necessita de consentimento do réu ou discordância 

devidamente fundamentada. Contudo, convém observar, que não há que 

se aceitar a recusa quando a discordância vem sem nenhuma 

fundamentação plausível. Desse modo, não obstante o artigo 485, 

Parágrafo 4º, do NCPC, exigir a concordância do réu para a homologação 

do pedido de desistência formulada pela parte autora, o motivo 

apresentado para a sua discordância não deve ser considerado, 

ensejando a necessidade de o Juiz suprir a concordância e homologar a 

desistência. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - DESISTÊNCIA APÓS 

CITAÇÃO - DISCORDÂNCIA DO RÉU - NECESSIDADE DE 

FUNDAMENTAÇÃO PLAUSÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO. Formulado o 

pedido de desistência após a citação, exceto em caso de revelia, é 

necessária a anuência do réu. Somente constitui óbice à homologação do 

pedido de desistência a apresentação de discordância pelo réu amparada 

em fundamentação plausível, com a indicação de motivo relevante. (TJ-MG 

- AC: 10693140061674001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de 

Julgamento: 02/06/2015, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 09/06/2015)”. Assim, HOMOLOGO por sentença a desistência 

da presente ação e, em consequência, julgo extinto o presente feito sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. Condeno 

a parte autora 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 artigo 90 do Novo 

Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é beneficiária da 

justiça gratuita o pagamento ficará suspenso. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se estes autos, após as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de março de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1027804-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR CORTEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINA DE CAMPOS RONDON OAB - MT22017/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1027804-24.2017.8.11.0041 Visto. Rarissa Milly Cortez, 

qualificada nos autos, ajuizou Ação de Retificação de Registro Civil 

pleiteando seja retificada a sua certidão de nascimento no campo do sexo 

masculino para constar feminino, alegando que é portadora da Síndrome 

de Harry Benjamin, conhecida como transexualismo e está em tratamento 

para realização do procedimento cirúrgico de transgenitalização desde 

2014 e que há possibilidade de ter o seu pedido deferido sem que haja a 

realização do procedimento cirúrgico. Com a inicial vieram documentos que 

entendeu serem necessários. É o relatório. Decido. Trata-se de processo 

com menor complexidade, pelo que passo a julgá-lo. Constata-se que 

Waldemir Cortez ajuizou a ação n. 55069-23.2014. 811.0041 – código 

940803, que tramitou nesta vara, pretendendo a retificação do seu 

registro civil, em razão de ser transexual, pugnando pela alteração do seu 

nome para Raryssa Milly Cortez, bem como a retificação do sexo para 

feminino. O processo foi sentenciado em 31.3.2016 e os pedidos julgados 

parcialmente procedentes, determinando tão somente a alteração do nome 

do autor para Raryssa Milly Cortez, por entender que a mudança de sexo 

não seria possível, vez que não foi feita a cirurgia de transgenitalização. 

Em recente decisão ocorrida no julgamento da ADI 4275, o Supremo 

Tribunal Federal entendeu ser possível a alteração de nome e gênero no 

assento de registro civil mesmo sem a realização de procedimento 

cirúrgico de redesignação de sexo, conforme pleiteado nos autos, onde a 

parte autora pretende a mudança de sexo de masculino para feminino. O 

STF, por maioria, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 

para dar interpretação conforme a Constituição Federal e o Pacto de São 

José da Costa Rica, ao artigo 58 da Lei n. 6.015/73, de modo a reconhecer 

aos transgêneros que assim o desejarem, independentemente da cirurgia 

de transgenitalização, ou da realização de tratamentos hormonais ou 

patologizantes, o direito à substituição de prenome e sexo diretamente no 

registro civil. Assim, considerando que o STF decidiu que não é mais 

necessário ter autorização judicial para fazer a mudança de sexo e que 

os pedidos de retificação do registro civil vão correr por via administrativa, 

entendo que o pretendido nestes autos perdeu o seu objeto. Posto isso, 

com fundamento no artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a Ação de Retificação de Registro Civil proposta por 

Raryssa Milly Cortez. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição 

e arquive-se, com as cautelas de estilo. Cuiabá, 15 de março de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016115-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. QUEVEDO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

d a  C a p i t a l  G A B I N E T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A u t o s  n º 

1016115-80.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Execução de 

Título Extrajudicial ajuizada por SESI – Serviço da Indústria/Departamento 

Regional de Mato Grosso em desfavor de J Marques Indústria de Artefatos 

de Cimento Ltda.. Cite-se a parte executada, no prazo de 03 (três) dias 

(art. 829 do CPC), efetuar o pagamento do débito, acrescido das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, que poderão ser reduzidos pela metade em caso 

de pagamento integral do débito no prazo acima previsto. Conste no 

mandado que no prazo para embargos, se os executados reconhecerem 

a dívida exequenda poderá depositar 30% do montante e o restante 

parcelar em até seis vezes, acrescidos de correção monetária e juros de 

um por cento ao mês, na forma do artigo 916 do CPC. A parte executada 

interpor embargos no prazo de 15 (quinze) dias contados na forma do art. 

231, do CPC, distribuídos por dependência e instruídos com as cópias 

processuais relevantes. O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de 

que, não localizada a parte executada, deverá, na primeira oportuni-dade, 

requerer as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena 

de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil. 

Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Sr. Oficial de Justiça procederá de imediato a penhora 

de bens, após, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, os executados. Não 

encontrada a parte executada, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de junho 

de 2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1023596-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEAGRO AGRICOLA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR BIRAL FRANCO OAB - SP268004 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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G10 - TRANSPORTES LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

d a  C a p i t a l  G A B I N E T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A u t o s  n º 

1023596-94.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de Embargos à Execução 

opostos por CEAGRO Agrícola Ltda. em desfavor de G10 Transportes 

Ltda.. Diante da análise dos documentos anexados ao processo, 

verifica-se que não houve a comprovação do recolhimento das 

custas/taxas judiciais, conforme certidão de ID nº 9108724. Desse modo, 

intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2017. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957620 Nr: 3856-41.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LAUDELINO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:OAB/MT 13.754-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a expedição de novo mandado de citação da parte requerida, a 

ser cumprido no endereço indicado às fls. 96, observada as formalidades 

legais.

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2018, às 12:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.

 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção).

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.: 1159971 Nr: 35919-85.2016.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO 

RESIDENCIAL PASCOAL MOREIRA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE MOSQUEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a expedição de novo mandado de citação da parte requerida, a 

ser cumprido no endereço indicado às fls. 59, observada as formalidades 

legais.

Designo audiência de conciliação para o dia _28/05/2018, às 12:30 horas, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.

 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção).

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.: 969390 Nr: 9103-03.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTRA CAMINHÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA REAL LTDA - ME

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

CASTILHO - OAB:10.393/MT, THIAGO DAYAN L. BARROS - 

OAB:OAB/MT-11.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 62.

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2018, às 11:30 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intimem-se as partes para que compareçam devidamente acompanhadas 

de seus advogados, mediante as observâncias e advertências legais.

Aguarde-se a realização da audiência.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981433 Nr: 14767-15.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ G. RODRIGUES JUNIOR - GENUS PUBLICIDADE, 

LUIZ GONZAGA RODRIGUES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL COMERCIO DE SALVADOS LTDA, 

TENDORF & DELBEN LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TULIO CESAR ZAGO - 

OAB:12.737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Esly Geraldo Pinheiro - 

OAB/MT 16.549 - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Luiz G. Rodrigues Junior – 
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Genius Publicidade em face de Pantanal Comércio de Salvados e Tendorf 

& Delben Ltda. – ME.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 09/10/2018 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.: 977242 Nr: 12715-46.2015.811.0041

 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: JORGE AUGUSTO SOUZA NASCIMENTO, FATIMA DE 

ALMEIDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Telma Regina R. 

Donatoni - OAB:OAB/MT 18.966

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Jorge 

Augusto Souza Nascimento em face de Golden Negócios Imobiliários.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 09/10/2018 às 15:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980582 Nr: 14365-31.2015.811.0041

 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: DARLENE DA SILVA MOURA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER CLINICA CENTRO ODONTOLÓGICO 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais, Estéticos e Morais 

proposta por Darlene da Silva Moura de Barros em face de Center Clínica 

Centro Odontológico Ltda. – EPP.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 09/10/2018 às 16:30 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1068802 Nr: 54900-02.2015.811.0041

 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: LUCIANA DA SILVA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO PAGOTTO REIS - 

OAB:19.573/MT, TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA - OAB:15.981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20332-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Luciana 

da Silva Figueiredo em face de Banco PSA Finance Brasil S/A.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 10/10/2018 às 15:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1063692 Nr: 52623-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORIZONTE PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEL LAR LOCAÇÃO E VENDAS DE IMÓVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVERTON DA SILVA EMILIANO 

SCHORRO - OAB:10095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Diogo César Fernandes - 

OAB/MT 11.801 - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento proposta por 

Horizonte Participações Ltda. em face de Bel Lar Compra e Venda de 

Imóveis Ltda..

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 10/10/2018 às 14:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1140079 Nr: 27397-69.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBP EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES 

SPE LTDA, GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, LUCA DA SILVA LUZARDO - 

OAB:19.031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3213

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Abusiva c/c 

Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por André Luiz de Sena em face de MBP 

Empreendimentos e Incorporações SPE Ltda. e Gerencial Construtora e 

Administradora Ltda..

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 09/10/2018 às 14:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.
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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.: 1001808 Nr: 24168-38.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE REGINA OLIENIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Wilson Roberto Lauer - 

OAB/MT 8.331 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A/MT

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, procedo à intimação do apelado, para, querendo, apresentar 

as contrarrazões ao referido recurso.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986153 Nr: 16752-19.2015.811.0041

 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: MARIA IRANILDA BARBOSA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de cinco (5) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica reagendada.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1070055 Nr: 55391-09.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO FEBRONIO DAS NEVES

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO 

- OAB:10.546

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

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

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, procedo à intimação do apelado, para, querendo, apresentar 

as contrarrazões ao referido recurso.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 974756 Nr: 11515-04.2015.811.0041

 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: ERALDO ROBERTO DA SILVA

 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: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de cinco (5) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica agendada anteriormente.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte 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:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar a 

parte exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que de direto, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969070 Nr: 8893-49.2015.811.0041

 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: RAPHAEL PEROTTONI

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 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 (05) dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento de 

sentença protocolado nos autos.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 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:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar a 

parte exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que de direto, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1121401 Nr: 19407-27.2016.811.0041

 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: YPE MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA, JOÃO AIRTON 

GEIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FIRMINO DE ARAÚJO - ME, 

FRANCISCO FIRMINO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776/MT, GLEYSTON ANDRE GEIER - OAB: OAB/MT 

18.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da parte autora para no 

prazo de cinco (05) dias, dar prosseguimento ao feito requerendo o que 
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entender de direito.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1067065 Nr: 54087-72.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANNI ALVIM BERNARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E 

LOGÍSTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLLA ZANUTTO HAMAD - 

OAB:13016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:OAB/MT 4.937

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Material e Moral proposta por 

Giovanni Alvim Bernardo da Silva em face de Norte Sul Real Distribuidora 

Ltda..

 Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 02/10/2018 às 15:30 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.

Quanto a necessidade das demais provas solicitadas, serão objeto de 

análise após realizada audiência de instrução.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005740 Nr: 25786-18.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISSÃO EVANGÉLICA LUZ DA VIDA, HERBERT PETER 

GALLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA APARECIDA DE 

ARRUDA - OAB:20938/O, KAREN MORGANA FRAZÃO DE SOUZA - 

OAB:20165/O, PAULO SALEM PEREIRA GONÇALVES - OAB:18.220/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 265/170.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 265/270.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação a reconvenção de fls. 292/297.

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.: 1163039 Nr: 37202-46.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:OAB/MT 4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. 71/72, uma vez que as correspondências 

encaminhadas para a requerida Realiza Administradora de Consórcio Ltda. 

restaram negativas, sendo assim, não há como se falar em citação válida.

Considerando os ARs de fls. 69/70, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte 

requerida, 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.: 984247 Nr: 16062-87.2015.811.0041

 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: NECESIO GONÇALVES MANÇO NETO, TEREZINHA DAS 

MERCES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ISABEL FORTES DE PINHO, 

MANOEL DA CRUZ PINTO FIGUEIREDO, JOÃO FORTES DA SILVA, 

FRANCISCO PINTO DE FIGUEIREDO, ESPOLIO DE ARGEMIRA DE CAMPOS 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON TANAKA GOMES 

FERNANDES - OAB:11490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito das certidões de fls. 106/107, requerendo o que entender de 

direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1052952 Nr: 47841-60.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL JOSE DA PAIXÃO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS. - OAB:13.431-B/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 96/99.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 96/99.

Defiro parcialmente o pedido de fls. 135 e determino a expedição de alvará 

para liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme 

comprovante de fls. 110, devendo o valor de R$ 12.253,24 (doze mil 

duzentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos) ser levantado 

por Artur Denicoló (CPF nº 038.785.641-20, Cooperativa Sicredi, Agência 

0810, Conta Corrente nº 68837-1).

Em que pese a parte informar às fls. 135 da existência de recuso de 

apelação no presente feito e requerer que os autos sejam remetidos para 

o E. Tribunal de Justiça deste Estado, verifica-se às fls. 96/101 que o 

mencionado recurso já foi objeto de apreciação, tendo o acórdão 

transitado em julgado, conforme fls. 101, sendo assim, indefiro o pedido de 

remessa dos autos para a segunda instância.

 Com o levantamento dos valores e considerando o trânsito em julgado às 

fls. 101, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000649 Nr: 23723-20.2015.811.0041

 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: WANDERLEY LEANDRO NASCIMENTO COSTA

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, verifica-se que o feito se encontra 
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suspenso, conforme decisão de fls. 56/57.

Assim, devolvo os autos para a Secretaria do juízo para a sua 

permanência até o julgamento do REsp 1525174/RS.

Com a notícia do julgamento, 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.: 1001876 Nr: 24215-12.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA DOS SANTOS ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 121 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 120, devendo o valor de R$ 9.541,33 (nove mil quinhentos e 

quarenta e um reais e trinta e três centavos) ser levantado por Milton 

Jones Amorim Vieira (CPF nº 021.624.601-65, Banco Bradesco, Agência 

3017, Conta Corrente nº 3051-1).

 Com o levantamento dos valores, certifique-se quanto ao trânsito em 

julgado da sentença de fls. 89/91 e, após, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003871 Nr: 25067-36.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFINA RANGEL VELASCO, LUCY MARIA VANNI 

RANGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XIX INCORPORAÇOES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTOGNO ESPINDOLA DA 

CUNHA - OAB:OAB/MS 15.647-B, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660, GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:MS/10.766

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 129 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 128, devendo o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 

ser levantado por Jonny Rangel Moshage (CPF nº 534.538.247-68, Banco 

do Brasil, Agência 2373-6, Conta Corrente nº 26264-1).

 Com o levantamento dos valores, certifique-se quanto ao trânsito em 

julgado da sentença de fls. 99/100 e, após, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996879 Nr: 22096-78.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON ALVES ANDRADE

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 83 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 81, devendo o valor de R$ 9.142,79 (nove mil cento e quarenta e 

dois reais e setenta e nove centavos) ser levantado por Licínio Vieira de 

Almeida Júnior (CPF nº 016.320.261-39, Banco do Brasil, Agência 4043-6, 

Conta Corrente nº 108660-x).

 Com o levantamento dos valores e considerando a existência de trânsito 

em julgado (fls. 73), arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 962437 Nr: 5895-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->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

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar a 

parte exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que de direto, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 962248 Nr: 5783-42.2015.811.0041

 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: CLAUDINEA DA SILVA FEITOSA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, 

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113.815, MARCIO HENRIQUE 

PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT, Pedro Henrique Bandeira 

Sousa - OAB:155.834/RJ

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica agendada anteriormente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993426 Nr: 20119-51.2015.811.0041

 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: MAF COMERCIO E REPRESANTAÇÃO DE MOVEIS LTDA 

- ME, ALI SAMIR LAILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMED ALI HAMMOUD - 

OAB:11184/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 100/103.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 100/103.

Defiro o pedido de fls. 115 e determino a expedição de Alvará para 

liberação do valor de R$ 21.224,20 (vinte e um mil duzentos e vinte e 

quatro reais e vinte centavos) vinculados à conta judicial, conforme 

comprovante de fls. 113, quantia esta a ser levantada por Mohamed Ali 

Hammoud (CPF nº 691.966.481-04, Banco Bradesco, Agência 3218, Conta 

Corrente nº 481-2).

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito do valor remanescente, conforme petição de fls. 

115/116, requerendo o que entender de direito.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021916/3/2018 Página 128 de 543



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.: 967257 Nr: 7914-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ISIDORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA DA SILVA OLIVEIRA 

CAIXETA - OAB:11642, KÍVIA RIBEIRO LONGO RIOS - OAB:OAB/MT 

13.212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15.321

 Vistos, etc.

Antes da análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

da executada, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostar aos autos a ficha cadastral da empresa registrada, cópia do último 

ato societário, indicando nome, CPF e endereço dos titulares da empresa e 

seus administradores, bem como documentos que comprovem que o 

exequente esgotou todas as tentativas de localização de bens em nome 

da parte executada, independentemente das diligências efetuadas pelo 

juízo.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989187 Nr: 18174-29.2015.811.0041

 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: ELISANGELA AKIYAMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC DONALD´S COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:9614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Ana Paula Barbato da 

Silva - OAB/MT 9.633 - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 101 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 98, devendo o valor de R$ 4.556,69 (quatro mil quinhentos e 

cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos) ser levantado por 

Divaneide dos Santos Berto de Brito (CPF nº 827.608.291-20, Banco do 

Brasil, Agência 3325-1, Conta Corrente nº 28.449-1).

 Com o levantamento dos valores e considerando a existência de trânsito 

em julgado (fls. 96), arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960701 Nr: 5134-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770/MT

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação acerca do pedido de fls. 313 e 

considerando que a procuração de fls. 11 não conferiu poderes para o 

levantamento de alvará, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, acostar aos autos o competente instrumento de procuração, 

conferindo poderes para o levantamento de valores pelos patronos, 

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.: 1001507 Nr: 24073-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERRAGENS E RECICLAGENS EM GERAL LTDA, CLEUNES MARIA 

LAVRATTI, IVONEI ANTONIO LAVRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CHIOVETTI - 

OAB:145.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 79, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar e comprovar o pagamento das diligências para 

o cumprimento integral da decisão de fls. 72, requerendo o que entender 

de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999054 Nr: 23040-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIÁRIOS CANTINHO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2963-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLÁUDIO NASCIMENTO - 

OAB:5475

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizado por Castoldi Diesel Ltda. em 

desfavor de Transportes Rodoviários Cantinho Ltda..

Defiro o pedido de fls. 80 e determino a vinculação do valor bloqueado às 

fls. 75 para a conta judicial e, após, a expedição de alvará para liberação, 

devendo a quantia de R$ 1.411,18 (um mil quatrocentos e onze reais e 

dezoito centavos) ser levantada por Nelson Jose Gaspaelo (CPF nº 

079.454.779-68, Banco Bradesco, Agência 5426-7, Conta corrente nº 

6432-7).

 JULGO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Com o levantamento dos valores, certifique-se quanto ao trânsito em 

julgado e, após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1035735 Nr: 39469-25.2015.811.0041

 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: HELIOMAR CORRÊA ESTEVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBON DE ANDRADE - 

OAB:12573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação acerca do pedido de fls. 357 e 

considerando que a procuração de fls. 10 não conferiu poderes para o 

levantamento de alvará, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, acostar aos autos o competente instrumento de procuração, 

conferindo poderes para o levantamento de valores pelos patronos, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.
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Cumpra-se.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000297-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EIDICAR GONCALVES DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1000297-88.2017.8.11.0041 AUTOR: EIDICAR GONCALVES 

DOS SANTOS OLIVEIRA RÉU: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos 

PJE n° 1000297-88.2017– Ação Reparatória De Dano Material E Moral Aos 

14 de março de 2018, às 14h00, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, 

titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, o advogado da instituição 

financeira e seu preposto, bem como a estudante de direito Selma 

Siqueira. Aberta à audiência, constato a ausência da parte autora, bem 

como se seu advogado, devidamente intimados razão pela qual aplico-lhe 

a multa de 2% do valor da causa em favor do Estado nos termo no art. 334 

§ 8° do CPC, sai o banco devidamente intimado do prazo legal para 

apresentar contestação e com essa nos autos intime-se a parte autora 

para impugnação. NADA MAIS. Eu, _____ Anne Karoline Soares Nunes, 

Estagiária, o digitei e subscrevi. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito Sr. Ednaldo Ferreira da Silva Dr. Ezio Augusto Tierre Nunes de 

Almeida Preposto da Instituição Financeira Advogada da Instituição 

Financeira Selma Siqueira Estudante de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015103-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO JOSE MARQUES DOS REIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1015103-31.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

S.A. RÉU: RICARDO JOSE MARQUES DOS REIS TERMO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 1015103-31.2017– Ação Ordinária de 

Cobrança Aos 14 de março de 2018, às 17h00, estando presentes o M.M. 

Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da 

Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, a advogada 

da instituição financeira. Aberta a audiência, constato a ausência da 

citação da requerida ante a impossibilidade de sua citação, uma vez que o 

Oficial de Justiça não localizou o requerido no endereço indicado na 

exordial. Assim, redesigno a audiência para o dia 13 de junho de 2018 às 

14h30, em razão da localização de novo endereço da requerida, qual seja, 

AV REPUBLICA DO LIBANO, SN, APTO 42B, RODOVIAIRIA PARQUE, CEP 

78048-135, nesta cidade, saindo o Banco devidamente intimado para 

depositar diligência em 05 dias. NADA MAIS. Eu, _____ Anne Karoline 

Soares Nunes, Estagiária de Gabinete, o digitei e subscrevi. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Dra. Vitoria Nascimento Molina 

Advogado da Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019807-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS SALUSTIANO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (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: 1019807-24.2016.8.11.0041 AUTOR: JONAS SALUSTIANO 

FILHO RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE N° 

1019807-24.2016 – Ação Ordinária De Revisão Contratual E Anulação De 

Cláusulas Ilegais, Com Pedido De Tutela Antecipada Aos 14 de março de 

2018, às 15h30, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª 

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza a advogada da parte autora, bem como a 

advogada da instituição financeira e seu preposto. Aberta à audiência 

informam as partes a impossibilidade de acordo, presente momento, 

informando a requerida que já apresentou contestação, saindo por tanto 

ao autor devidamente intimado para impugnação. No mais salientam as 

partes que inexistem outras provas a serem produzidas NADA MAIS. Eu, 

_____ Anne Karoline Soares Nunes, Estagiária, o digitei e subscrevi. Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Dr. Renata Cintra Raschueja 

Advogada da Parte Autora Nayara Karen da Silva Seba Sr. Fabio Sales 

Vieira Advogada da Instituição Financeira Preposto da Instituição

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015850-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PEREIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1015850-15.2016.8.11.0041 AUTOR: CARLOS PEREIRA 

SILVA RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1015850-15.2016 – Ação Ordinária De Revisão Contratual E Anulação De 

Cláusulas Ilegais, Com Pedido De Tutela Antecipada Aos 14 de março de 

2018, às 15h00, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª 

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza a advogada da parte autora. Aberta a 

audiência constato que conforme documento de ID: 12003017 o réu foi 

devidamente citado e não se fez presente nesta audiência, razão pela 

qual aplico-lhe a multa de 2% no valor da causa em favor do Estado nos 

termo no art. 334 § 8° do CPC. No mais aguarde-se o transcorrer do prazo 

para Contestação e com essa nos autos intime-se o autor para impugnar. 

Em caso de inercia, devidamente certificado concluso para sentença, 

antes a informação de inexistência de outras provas a serem produzias. 

NADA MAIS. Eu, _____ Anne Karoline Soares Nunes, Estagiária, o digitei e 

subscrevi. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Dr. Renata 

Cintra Raschueja Advogada da Parte Autora

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031769-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CANUTO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919-O (ADVOGADO)

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

aymore (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1031769-10.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ANTONIA 

CANUTO DE ARAUJO REQUERIDO: AYMORE TERMO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 1031769-10.2017.8.11.0041– Ação Revisional 

De Clausula Contratual Com Repetição Do Indébito Aos 14 de março de 

2018, às 17h30, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª 

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza, a parte autora juntamente com seu 

advogado, bem como, o advogado da instituição financeira e seu 

preposto. Aberta à audiência informam as partes a impossibilidade de 

acordo no presente momento, informando a instituição financeira que já 

apresentou contestação, razão pela qual sai a autora devidamente 

intimada para impugnação. No mais protestam pelo julgamento do feito na 

forma em que se encontra em razão da inexistência de outras provas. 

NADA MAIS. Eu, _____ Anne Karoline Soares Nunes, Estagiária, o digitei e 

subscrevi. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Dr. Daniel 

Novaes Fortes Antonia Canuto de Araujo Advogado da Parte autora Parte 

autora Dr. Ezio Augusto Nunes de Almeida Sr. Ednaldo Ferreira da Silva 

Advogado da Instituição financeira Preposto da Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032422-12.2017.8.11.0041

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:

BONAMI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1032422-12.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: BONAMI 

ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME Vistos, etc.. Tratam-se os autos de 

ação de busca e apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA em face BONAMI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - 

ME. Em pesquisa ao Sistema PJE, constata-se que tramitou perante o juízo 

da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário uma primeira ação de busca 

e apreensão n° 1019780-41.2016.8.11.0041 tendo como objeto o mesmo 

contrato que ampara esta ação, a qual foi ajuizada aos 11 de novembro de 

2016 e extinta aos 03 de agosto de 2018 sem resolução do mérito com 

fulcro nos artigos 321, parágrafo único e 485, IV ante a inércia do Banco 

requerente em comprovar a constituição em mora da parte devedora. 

Desta feita, verifica-se que a competência para processar e julgar a 

presente ação é do juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

senão vejamos: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas 

de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem 

resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio 

com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da 

demanda; (...) Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, 

processar e julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição com 

as nossas homenagens à 4ª Vara Especializada em Direito Bancário desta 

Comarca, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011292-63.2017.8.11.0041

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:

LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1011292-63.2017.8.11.0041 REQUERENTE: KIRTON BANK 

S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS 

Vistos, etc.. Recebo a emenda à inicial IDs: 8735369 e 9053080 Conforme 

consta na inicial, o valor para QUITAÇÃO do contrato e portanto purgação 

da mora é de R$2.499,51. Compulsando os autos, constato a ausência de 

diligencia para o senhor oficial de justiça, assim sendo intimo o requerente 

para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, intimo o requerente 

para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do 

Provimento nº. 02/2017– CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo VOLKSWAGEN GOL 1.0, placa: NJR1765 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. 

CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A 

liminar de busca e apreensão deverá ser concedida, sempre que 

constituído o devedor em mora ou comprovado o inadimplemento do 

devedor. 2 - Presentes os requisitos para a concessão da liminar de 

busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: 

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 
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de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

ALTERAÇÕES DA LEI N. 10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor 

purgar a mora na ação de busca e apreensão, dando continuidade ao 

contrato de alienação fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida 

oportunidade elencada pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a 

permanência do mesmo na Comarca tão-somente até o término do prazo 

para a purgação da mora é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o 

pagamento, caberá à instituição financeira proceder à restituição do bem.- 

É necessário que a função judiciária garanta às partes o direito de ter 

menos custos nos procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e 

o imediato deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em 

custo de fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a 

parte opte pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida 

na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E 

CITAÇÃO DO REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação 

da mora no prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS, ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS 

MORATÓRIOS CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias 

da execução da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por ora indefiro o pleito de expedição de ofício ao DETRAN/MT, com a 

finalidade de determinar o bloqueio da documentação do veículo objeto da 

lide Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade 

premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que 

certifique de forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do 

múnus que exerce, observando que seu uso sem motivação, será 

considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019868-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON RIBEIRO DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1019868-45.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOILSON 

RIBEIRO DE ASSIS Vistos, etc.. Recebo a emenda à inicial IDs: 9191693. 

Conforme consta na inicial o valor para QUITAÇÃO do contrato e purga da 

mora é de R$11.887,52. Compulsando os autos, constato a ausência de 

diligencia para o senhor oficial de justiça, assim sendo intimo o requerente 

para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, intimo o requerente 

para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do 

Provimento nº. 02/2017– CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo HONDA CIVIC LXS 1.8, placa OBS5056 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. 

CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A 

liminar de busca e apreensão deverá ser concedida, sempre que 

constituído o devedor em mora ou comprovado o inadimplemento do 

devedor. 2 - Presentes os requisitos para a concessão da liminar de 

busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: 

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

ALTERAÇÕES DA LEI N. 10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor 

purgar a mora na ação de busca e apreensão, dando continuidade ao 

contrato de alienação fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida 

oportunidade elencada pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a 

permanência do mesmo na Comarca tão-somente até o término do prazo 

para a purgação da mora é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o 

pagamento, caberá à instituição financeira proceder à restituição do bem.- 

É necessário que a função judiciária garanta às partes o direito de ter 

menos custos nos procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e 

o imediato deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em 
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custo de fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a 

parte opte pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida 

na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E 

CITAÇÃO DO REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação 

da mora no prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS, ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS 

MORATÓRIOS CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias 

da execução da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade 

premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que 

certifique de forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do 

múnus que exerce, observando que seu uso sem motivação, será 

considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003851-94.2018.8.11.0041

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:

GABRIELA ESCOBAR TRINDADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1003851-94.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GABRIELA 

ESCOBAR TRINDADE Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso 

VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência 

da ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 

12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID. 

11916062, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pleito 

concernente à baixa de bloqueio via Sistema Renajud, bem como de 

restritivos em nome do requerido oriundos desta demanda, haja vista a 

inexistência de determinação judicial nesse sentido No mais, constato que 

não foi recolhida as custas processuais, motivo pelo qual, intimo o 

requerente para solvê-las em 15 dias. DESCUMPRIDO, proceda o Sr. 

Gestor nos moldes das orientações da CGJ, visando ao Estado o 

recebimento de seu crédito, com as devidas anotações. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003921-14.2018.8.11.0041

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:

CICERO MARTINS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1003921-14.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CICERO 

MARTINS PEREIRA Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso 

VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência 

da ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 

12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID. 

12046430, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pleito 

concernente à baixa de bloqueio via Sistema Renajud, bem como de 

restritivos em nome do requerido oriundos desta demanda, haja vista a 

inexistência de determinação judicial nesse sentido. No mais, constato que 

não foi recolhida as custas processuais, motivo pelo qual, intimo o 

requerente para solvê-las em 15 dias. DESCUMPRIDO, proceda o Sr. 

Gestor nos moldes das orientações da CGJ, visando ao Estado o 

recebimento de seu crédito, com as devidas anotações. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014687-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA FERREIRA ALVES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se 

manifestar quanto a certidão do Oficial de Justiça de ID 3039580. 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 

01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao feito. Cuiabá-MT, 15 de 

março de 2018 HERMINIA ASSUNCAO SANTOS Técnico Judiciário 

Autorizado pelo Provimento n. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021779-29.2016.8.11.0041

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:

SISCON SISTEMA DE CONTABILIDADE AUDITORIA E REPRES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

MARILEIDE DA COSTA MENDES VILAS BOAS (EXECUTADO)

VALDEMIR VILAS BOAS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a 

diligência nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de 

mandado já expedido nos autos. Sendo assim, nos termos da Portaria n. 

01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado 

o abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 

com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo. Ato 
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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, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 15 de março de 2018 MARCOS VINICIUS MARINI 

KOZAN Analista Judiciário Autorizado pelo Provimento n. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020873-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO FORTUNATO (EXECUTADO)

M L DISTRIBUIDORA DE SUCOS E ALIMENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular 

prosseguimento ao feito , TRAZER GUIA DE RECOLHIMENTO E 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 15 de 

março de 2018 HERMINIA ASSUNCAO SANTOS Técnico Judiciário 

Autorizado pelo Provimento. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016801-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX JUNIOR LIMA DE ALVARENGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1016801-72.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: ALEX JUNIOR LIMA DE ALVARENGA Vistos etc.. 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC/2015, extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito, quando o autor desistir da ação, não 

havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já 

que esta sequer fora citada. Assim, ante o pleito contido no ID. 7787291, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão fundada 

no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII do 

CPC/2015. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN-MT para 

que proceda a baixa da restrição averbada no prontuário do veículo em 

face da inexistência de determinação judicial nesse sentido. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas devidas. P. I. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 8801 Nr: 12340-07.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Q. L. LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA, 

MÁRIO LUIZ DE ANDRADE, FERNANDO QUARESMA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030, GUSTAVO 

R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918, MARIANA CRISTINA CORREA DE 

ANDRADE - OAB:15549-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 Vistos etc.

Apensem-se estes autos à Ação de Execução em trâmite nesta vara sob 

o código 1281144 – Feito nº 2165-84.2018.811.0041, envolvendo as 

mesmas partes.

 Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1281144 Nr: 2165-84.2018.811.0041

 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: LUIZ HENRIQUE DIAS ANDRADE, JOÃO MARIO DIAS DE 

ANDRADE, PEDRO HENRIQUE DIAS DE ANDRADE, MARIANE LEBRE DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH AIARDES - OAB:15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Apensem-se estes autos à Ação de Execução em trâmite nesta vara sob 

o código 8801 – Feito nº 12340-07.1999.811.0041, envolvendo as mesmas 

partes.

 Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 975277 Nr: 11741-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA AIRES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:1807-A MT

 Vistos, etc.

Ante a planilha de cálculo apresentada pela exequente Eliana às fls. 

153/156, intimo o Banco executado, por meio de seus patronos (Via DJE) 
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para que promova ao depósito do valor devidamente atualizado, no prazo 

de 15 dias, sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios em 

10% do valor do débito, nos termos do art. 523 do NCPC.

 Após o decurso do prazo, em caso de silêncio, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 934864 Nr: 51920-19.2014.811.0041

 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: ARAHÃO NUNES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 17.982/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

WILLIAN NASCIMENTO SANTOS, OAB/MT 16.995/O, para, no prazo de 3 

(três) dias, proceder a devolução dos autos código 934864, numeração 

única 51920-19.2014.811.0041, sob pena de aplicação do disposto no 

parágrafo segundo do artigo acima mencionado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 790317 Nr: 44363-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECY AGUEDA DE MELLO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO MORAIS FILHO - 

OAB:13.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Ante os cálculos de fls. 237/241, bem como, tendo em vista o despacho 

de fls. 234, procedo a intimação das PARTES PARA, NO PRAZO COMUM 

DE 15 (QUINZE) DIAS, manifestar-se acerca dos cálculos de fls. 237/241.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 739735 Nr: 36410-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILAILTON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CESAR 

LEITAO - OAB:13592/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos do despacho de fls. 479, bem como, ante os cálculos de fls. 

481/490, procedo a intimação das PARTES PARA, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, MANIFESTAREM-SE acerca dos cálculos de fls. 481/490.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1014134 Nr: 29368-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HLT SERVIÇOS LTDA-ME, LISI ADRIANA DOS 

SANTOS LEITE TULUX, HUDSON DA SILVA TULUX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 dias, retirar a carta 

precatória expedida nestes autos, bem como, no mesmo prazo, comprovar 

a sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 749063 Nr: 672-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÉ DIREITO DISTRIBUIDORA DE CALÇADOS 

LTDA ME, FELIPE ANDRÉ ALVES DE BRITO, HANNA YOUSSEF SABA

 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:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 dias, retirar a carta 

precatória expedida nestes autos, bem como, no mesmo prazo, comprovar 

a sua distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 373297 Nr: 9705-04.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA BRASIL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS 

LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO HUNZE 

PINTO - OAB:9297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação revisional proposta por Via Brasil Comércio 

de Automóveis e Peças Ltda em fase de cumprimento de sentença.

Às fls. 652 foi nomeado o expert Gerson Fanaia para liquidar a sentença 

exarada nos autos, contudo, após a apresentação da proposta de 

honorários, o Banco apresentou planilha no valor que entendia devido, o 

que foi rechaçado às fls. 682.

Às fls. 678 o Banco requereu a remessa dos autos à contadoria do Juízo.

Em seguida, considerando-se que nenhuma das partes efetuou ao 

pagamento dos honorários periciais, foi realizado bloqueio on-line às fls. 

684/688, onde foi indisponibilizado o valor de R$1.483,02 em nome do 

Banco, ante a ausência de saldo em nome da Requerente Via Brasil.

Posto isso, não obstante a nomeação de fls. 652, prejudicada pelo 

descumprimento do comando judicial pela Via Brasil, remetam-se os autos 

à Contadoria do Juízo para liquidação nos termos da sentença de fls. 

609/612, com a inclusão da multa contida na decisão de fls. 682 em 

desfavor da Requerente Via Brasil.

 Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo de 15 dias.

Empós, conclusos, inclusive para o desbloqueio do valor de fls. 685vº.

Sem prejuízo, intimo o causídico Nelson Kunze, via DJE, para que informe 

seus dados bancários, no prazo de 15 dias para a expedição do Alvará 

referente aos honorários advocatícios de fls. 642vº e 665.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 40460 Nr: 5531-30.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STELLA MARES DANTAS SILVA - ME, STELLA 

MARES DANTAS DA SILVA, CARLOS ALBERTO DANTAS DA SILVA, 

JOACI CONCEIÇÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE MORAIS 

FURLANETTI - OAB:14.361 OAB MT, VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - 

OAB:4.501/MT

 Intimação das PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, 

manifestarem-se acerca da certidão expedida pela Contadoria Judicial 

acostada às fls. 263, datada de 09.03.2018, também disponível nos 

andamentos processuais do sítio do TJMT.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 970089 Nr: 9373-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA SPESSOTO HERNANDES MARANGONI 

PALHANO, ANA PAULA MARANGONI PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta maneira, intimo o exequente para que, no prazo de 15 dias, 

promova ao depósito da diligência para cumprimento do mandado expedido 

nestes autos, nos termos do Provimento nº. 07/2017 – CGJ, que implantou 

o controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT. Consignando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

Ademais, não obstante este juízo já tenha salientado a inexistência de 

comprovação de que os bens dados em garantia fossem insuficientes 

para cumprir a obrigação cobrada pelo exequente, MANTENHO o 

posicionamento do juízo contido à fls. 115 e, por via de consequência, 

INDEFIRO o pleito de fls. 117/118, uma vez que não houve sequer a 

avaliação atualizada dos bens dados em garantia na exordial.Posto isso, 

cumpra-se a decisão de fls. 145, qual seja “(...) expeça-se carta 

precatória para Comarca de Água Boa/MT, com prazo de 120 dias, para 

tentativa de citação de Ana Paula Marangoni, bem como, arresto/penhora 

dos bens dados em garantia de alienação fiduciária (fls. 07vº), conforme 

descriminado na exordial. Outrossim, deverá ser expedido carta precatória 

para o mesmo fim, no entanto, visando o imóvel matrícula 171 - Registro de 

Imóvel de Serra Nova Dourada MT.(...)”, registrando no mandado os bens 

móveis dados em garantia: I - 01 Carreta graneleira – Série nº 

TMI00050700A00; II - 01 plantadeira agrícola – Marca Jumil – Série nº 

2012/363091-1; III - 01 plantadeira agrícola – Marca Jumil – Série nº 

2012/363091-2; IV - 01 plantadeira agrícola – Marca Jumil – Série nº 

2012/363091-3; V - 01 plantadeira agrícola – Marca Jumil – Série nº 

2012/363411-1, assentados no imóvel denominado Fazenda Boa 

Esperança na comarca de Água Boa/MT.Insta salientar, que as diversas 

petições idênticas e/ou acerca de questões já analisadas pelo Juízo 

protocolizadas pelo Credor nestes autos causaram embaraço ao 

andamento do feito, razão pela qual NÃO mais será CONHECIDO por este 

juízo requerimentos dessa natureza.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1069362 Nr: 55163-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO RURAL DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME, SILVANO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 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. 71/72, 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.: 334032 Nr: 4718-56.2008.811.0041

 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 BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEIDA MACHADO GOMES DIOZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em face de ENEIDA MACHADO GOMES DIOZ SILVA, declarando 

rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma 

definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do 

bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade.Condeno a ré ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor atualizado da causa. Transitada em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 334032 Nr: 4718-56.2008.811.0041

 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 BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEIDA MACHADO GOMES DIOZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso II, do art. 12 do CPC, bem como por se tratar de 

processo inserido na “Meta 02 – CNJ”.

No mais, intimo o Banco para em 15 dias, declinar os dados bancários 

para levantamento do valor bloqueado via Bacenjud, observando, que 

para o caso de alvará em nome do causídico, deverá comprovar poderes 

para esse desiderato.

Transcorrido, em caso de silêncio, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253300 Nr: 18750-37.2006.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884/MT, AGNALDO KAWASAKI - OAB:3884/MT, DANILO 

GUSMÃO P. DUARTE - OAB:8.086, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729/MT, SUELLEM MONIQUE L. DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

19.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CEZAR PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

81899246134, Rg: 08.526.389, 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 0 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Notificação Judicial, 

visando notificar judicialmente o requerido para efetuar o pagamento do 

débito em atraso, no prazo de 03 (três) dias, junto ao Departamento 

Jurídico da Empresa, cientificando o mesmo das cominações legais e 

contratuais ao descumprimento.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Intimo a subscritora da petição de fls. 103 

para, em 15 dias apresentar substabelecimento demonstrando ter poderes 

para estar em juízo em nome da Instituição Financeira.Insta salientar que já 

foram efetuadas pesquisas de endereços por meio dos sistemas 

Bacenjud e Infojud.Desta feita, por verificar que dois dos endereços 

elencados na decisão de fls. 87 não foram diligenciados, NOTIFIQUE-SE o 

requerido via mandado nos endereços:- Rua Fortaleza, 160, casa 03, 

Bairro Alvorada/Consil, nesta cidade;- Governador Júlio Campos de 

7847/7848, Bairro Jardim Maria Izabel, Várzea Grande/MT.Para tanto, 

intimo o autor para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 
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termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos:Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo.§ 3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar.§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas.Tudo sob pena de extinção por manifesto desinteresse.CASO 

AS DILIGÊNCIAS RETORNEM INFRUTÍFERAS, proceda-se como abaixo 

segue.Expeça-se edital de notificação, com fulcro no artigo 726, § 1º, do 

CPC com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, 

inciso I, do CPC, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após, intime-se a parte autora para, 

em 30 dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local 

de grande circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo, sob pena de extinção.Decorrido o prazo sem manifestação, 

devolvam-se os autos a autora com as anotações devidas.Transcorrido, 

em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a Trescinco via 

correio com aviso de recebimento, para proceder em 05 dias com a 

mesma admoestação.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 15 de março de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 253300 Nr: 18750-37.2006.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884/MT, AGNALDO KAWASAKI - OAB:3884/MT, DANILO 

GUSMÃO P. DUARTE - OAB:8.086, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729/MT, SUELLEM MONIQUE L. DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

19.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, em 30 dias, retirar edital de 

citação e comprovar a sua publicação uma vez em jornal local conforme 

disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1122463 Nr: 19841-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 79 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 827780 Nr: 33645-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER HENRIQUE RIBEIRO MERLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 60 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1035408 Nr: 39312-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. C. MARTINS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 105 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1047688 Nr: 45268-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABILA REGINA GONCALVES DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT, JULIANA OLIVEIRA MOURA - 

OAB:OAB/MT 20.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 75 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1015696 Nr: 30008-29.2015.811.0041

 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: BRADESCO CARTÕES - BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IVONE OLIVEIRA DE ALBURQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte autora para, com urgência, cumprir o contido no ofício 

n° 496/2018, às fls. 68, informando ao juizo deprecado os atos aqui 

perpretados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1143904 Nr: 29111-64.2016.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA 55 LTDA - ME, FERNANDO 

TELES VIEIRA, SOLANGE DE FATIMA SALDANHA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARA SANDRA VIAN DE 

OLIVEIRA - OAB:22.928/MT, VANIA REGINA MELO FORT - 

OAB:OABMT4378

 Vistos etc.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, 

Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO aos réus os 

benefícios da justiça gratuita.

No mais, segue sentença em 05 laudas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 964711 Nr: 6819-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA HELENA VEICULOS LTDA, EXPEDITO 

FRANCO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

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

OAB:11.782/MT, Hermival José Fontes - OAB:11.782

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de SANTA HELENA VEÍCULOS LTDA e EXPEDITO FRANCO JUNIOR, 

condenando os réus ao pagamento de R$ 119.515,68, corrigido com juros 

de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo 

INPC, contado do ajuizamento da ação.Condeno a parte ré ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor atualizado da causa. Transitada em julgado, sem manifestação das 

partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 65434 Nr: 1166-21.1987.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO VIEIRA VALDASCA 

NETO, CLEONICE VIEIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÂNIO GONÇALO MACIEL DE 

MORAIS - OAB:6449/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2.680/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8085, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - 
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OAB:7215/MT, VINICIUS KENJI TANAKA - OAB:20773/O

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca do ofício de fl. 1.831.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 796643 Nr: 2998-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DOLCE - ME, JOSE CARLOS 

DOLCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, no prazo de 10(dez)dias, 

manifestar-se acerca da devolução da Carta Precatória fls.40/55, dando o 

regular prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1143904 Nr: 29111-64.2016.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA 55 LTDA - ME, FERNANDO 

TELES VIEIRA, SOLANGE DE FATIMA SALDANHA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARA SANDRA VIAN DE 

OLIVEIRA - OAB:22.928/MT, VANIA REGINA MELO FORT - 

OAB:OABMT4378

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de CONSTRUTORA 55 LIMITADA – ME, FERNANDO TELES VIEIRA e 

SOLANGE DE FÁTIMA SALDANHA VIEIRA, condenando os réus ao 

pagamento de R$ 152.869,70, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, 

computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do 

ajuizamento da ação.Condeno os réus ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em 

razão da concessão das benesses da assistência judiciária. Transitada 

em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações 

e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 789464 Nr: 43470-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte autora para, com urgência, cumprir o contido no ofício 

n° 165/2018, às fls. 82, dando o regular andamento ao feito à comarca 

deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1022497 Nr: 33156-48.2015.811.0041

 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, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. BARBOSA - ME, PAULO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 96 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 890382 Nr: 23484-50.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C H M TRANSPORTES DE FRUTAL LTDA, 

CONRADO HEITOR DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de CHM TRANSPORTES DE FRUTA LTDA e CONRADO HEITOR DE 

MENDONÇA, condenando os réus ao pagamento de R$ 116.036,03, 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e 

correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, bem assim 

à multa disposta no art. 334, § 8º do CPC.Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa. Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1158122 Nr: 35126-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E METODOS 

BRASIL LTDA, LINCOL HENRIQUE FELIX DA SILVA

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

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 67 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 
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MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1033852-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - MT0011978S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1033852-96.2017.8.11.0041 AUTOR: VALDEIR DE QUEIROZ 

LIMA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Compulsando os autos, 

observo que, na decisão interlocutória Id. 10613502, lançada no Sistema 

PJE aos 08/11/2017, foi deferido o pedido consignatório nos seguintes 

termos: “[...] entendo por bem, em juízo de cognição sumária, DEFERIR o 

pedido consignatório do valor vencido, no prazo de cinco dias 

(observando aquela que já se encontram depositadas na CEF), bem assim 

desde já autorizo a consignação das prestações vincendas, na Conta dos 

Depósitos Judiciais, na data do vencimento de cada mensalidade, na forma 

disposta no art. 541 do CPC, (tudo devidamente atualizado de acordo com 

o contrato), sob pena de cassação da liminar e extinção”. De forma 

concomitante, ao final foi determinado, quando da citação do réu, que este 

comprovasse “no mesmo prazo comprovar a emissão de boleto das 

parcelas a vencer, sob pena de aplicação de multa diária”. Desta sorte, em 

que pese a alegação do autor, por meio da petição Id. 11965759, de que a 

instituição financeira não emitiu os boletos para pagamento das parcelas, 

antes de tal obrigação era dever do autor consignar as prestações 

vencidas à partir de novembro/2017, sob pena de cassação da liminar. 

Posto isso, faculto ao autor o prazo de 05 dias para comprovar o 

pagamento de todas as parcelas, na forma da decisão interlocutória em 

comento, sob pena de extinção. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016975-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE SOUZA TOLEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1016975-18.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LEANDRO DE 

SOUZA TOLEDO Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, 

do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da 

ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 

12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID. 

3295154, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pleito concernente 

à de expedição de ofício ao Detran/MT para desbloqueio do bem, haja vista 

a inexistência de determinação judicial nesse sentido. Ante a renuncia de 

prazo recursal, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016548-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT23031/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1016548-84.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCOS FELIPE DIAS 

XAVIER RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ajuizada por MARCOS FELIPE DIAS XAVIER em face de BANCO 

SANTANDER, todos qualificados nos autos em referência, relatando o 

autor que mantinha com o réu diversos contratos, quanto ao uso de 

cartões de crédito, investimentos, custódia de cheques e conta corrente, 

contudo aos 27/04/2015, véspera de dois feriados, foi surpreendido com a 

notícia de cancelamento de seu cartão de crédito, não obstante possua 3 

investimentos em CDB, nos valores de R$ 50.295,25, R$ 14.082,67 e R$ 

16.010,10, que também foram bloqueados pelo réu, não possuindo sequer 

acesso à saques ou uso do cartão de débito; que ao entrar em contato 

telefônico com a gerente, esta se limitou a dizer que o réu não tinha 

interesse comercial em manter o relacionamento e que deveria aguardar a 

abertura de chamado para liberação de seus investimentos. Relata a 

situação vexatória a que foi submetido, pelo fato de já ter trabalhado na 

instituição financeira ora ré, tinha ciência de que tal procedimento era 

adotado a clientes que cometiam algum tipo de ato ilícito em sua 

movimentação bancária, ocorrendo a sua exposição perante os antigos 

colegas de trabalho; que aos 25/04/2017 havia negociado a compra de um 

veículo Corolla, por R$ 36.500,00 (embora avaliado em R$ 43.500,00), 

sendo acordado o pagamento até o dia 02/05/2017, contudo perdeu a 

oportunidade do fechamento do negócio (lucro de R$ 7.000,00), posto que 

seu dinheiro só foi liberado aos 08/05/2017, aventando quanto ao ponto a 

teoria da perda de uma chance; que seu curso de pós graduação passou 

de 18 parcelas de R$ 288,00 (cartão) para 12 parcelas de R$ 433,00 

(boleto); que o seu limite de conta foi estourado em R$ 13.713,65, mesmo 

bloqueados os valores de seus investimentos; que a informação prestada 

pela parte contrária, de que teria sido notificado aos 06/02/2017 não 

procede, já que foi possível verificar que a missiva anunciada pelo Banco 

foi encaminhado a endereço diverso do seu, no qual são mensalmente 

enviadas as faturas de cartão de crédito; que estavam acumulados 

59.650 pontos em seu cartão de crédito, que foram extintos em sua 

totalidade, havendo como parâmetro, no site do “Múltiplos”, a oferta de 

venda de 59.000 pontos pelo valor de R$ 4.130,00, ou a restituição dos 

pontos em sua totalidade. Discorre sobre o direito ao dano moral 
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indenizável, com agravamento de sua saúde, sendo inegáveis os 

prejuízos sofridos. Posto isso, pugna em tutela de urgência pela 

disponibilização de seu cartão de crédito e, ao final, a procedência da 

ação, com a inversão do ônus da prova, a concessão das benesses da 

assistência judiciária e a condenação da parte adversa ao pagamento dos 

danos morais e materiais pleiteados, além das custas processuais e dos 

honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 54.130,00 e 

acostou documentos. Na decisão Id 8064047 foi indeferido o pedido 

formulado em tutela de urgência, concedida a assistência judiciária e 

fixada a inversão do ônus da prova. Desta decisão foi interposto o 

recurso de Agravo de Instrumento n. 1006334-60.2017.811.0000, sendo 

indeferida a liminar (Id. 820928) e, no mérito, negado provimento ao 

recurso (Id. 10115601). Realizada audiência (Id. 9473216), sem êxito na 

composição entre as partes. O réu foi citado (Id. 9815698) e em 

contestação Id. 9577615 aventou em preliminar a revogação das 

benesses da assistência judiciária, posto que o autor possui boas 

condições financeiras. No mérito, aduz ter emitido aviso de encerramento 

de relacionamento comercial ao cliente, em março de 2017, e mesmo assim 

o cliente nunca entrou em contato, ocorrendo o encerramento de seus 

negócios, inclusive cartão de crédito, em 27/04/2017, afirmando a 

inexistência de prova do prejuízo, não restando caracterizados os 

pressupostos da responsabilidade civil e indenização por danos morais, 

tampouco possui fundamento a inversão do ônus da prova. Ao final, 

pleiteia pela improcedência da ação, condenando a parte adversa aos 

ônus decorrentes da sucumbência. Impugnação à contestação Id. 

9709956, refutando o endereço de envio da notificação acostada, já que a 

própria instituição financeira encaminha mensalmente as faturas de cartão 

de crédito ao seu correto domicílio. É o relatório. Decido. Por observar que 

a matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, com 

amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Em preliminar, aventou o réu que o autor não faz jus às benesses da 

assistência judiciária, por possuir renda incompatível com a alegação de 

hipossuficiência. Do minucioso exame dos autos, verifico que o autor 

declara ser bancário, solteiro, e que além de seu emprego trabalha com a 

“custódia de cheques” e ainda possuía, à época dos fatos narrados e 

também no período do ajuizamento da ação, 3 investimentos em CDB, nos 

valores de R$ 50.295,25, R$ 14.082,67 e R$ 16.010,10, como comprovado 

por meio do documento Id. 7356280. Relatou e comprovou nos autos, 

ainda, que perdeu a oportunidade de comprar à vista um veículo Corolla 

por R$ 36.500,00. Em que pese a presunção de veracidade da arguição 

do requerente de tal benesse, considerando os termos da impugnação 

apresentada pelo réu em contestação, aliada à prova documental 

encartada pelo próprio beneficiário, bem como ao se ter em vista que na 

Impugnação Id. 9709956 o requerente sequer refutou esta preliminar, 

entendo por bem acolher o pleito da instituição financeira aventado 

preliminarmente e, nos termos do art. 100 do CPC, REVOGAR A JUSTIÇA 

GRATUITA concedida ao autor. No mérito, pretende o autor o recebimento 

de indenização por danos morais e materiais decorrentes da prática 

adotada pela instituição financeira, que de forma abrupta o surpreendeu 

com o encerramento de sua conta corrente, com o consequente bloqueio 

dos demais produtos e contratos até então em vigor entre as partes. Da 

documentação apresentada, observo que por meio dos documentos 

encartados no Id. 7356257 demonstrou o autor que aos 28/04/2017 teve 

ciência do bloqueio de suas transações. Embora o réu tenha aduzido que 

emitiu aviso de encerramento de relacionamento comercial ao cliente, 

recebido em março de 2017, do aviso de recebimento Id. 9577670 se 

extrai que este foi endereçado à “R L-5, QUADRA 53 CASA 4 PARQUE 

CUIABÁ CEP 78095396”, enquanto na fatura de seu cartão de crédito, 

emitida e encaminhada pelo próprio réu (Id. 7356382 – Pág. 2) é possível 

verificar o endereço do autor como sendo “R B 5 QD 4 CS 14 PARQUE 

CUIABÁ 78095-332 CUIABA MT”. Ou seja, não há prova nos autos de que 

o Banco tenha efetivamente notificado o autor do encerramento de sua 

conta. Mister se faz destacar que é certo que não compete ao Judiciário 

obrigar a instituição financeira a manter relação comercial com terceiros. 

Todavia, o direito invocado pelo autor é evidenciado diante de a falta de 

demonstração de que não foi lhe concedido tempo para organizar sua vida 

financeira. Conforme disposto na Resolução BACEN n. 2.025, encontra-se 

regulamentado, quanto ao encerramento de conta por qualquer das 

partes, que: “Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao 

depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato 

de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, 

devendo ser incluídas na ficha-proposta as seguintes disposições 

mínimas: I - comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o 

contrato; II - prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão 

do contrato; III - devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque 

em poder do correntista, ou de apresentação de declaração, por esse 

último, de que as inutilizou; IV - manutenção de fundos suficientes, por 

parte do correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com 

a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais; V - 

expedição de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a 

utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta 

de depósitos à vista. Parágrafo 1º A instituição financeira deve manter 

registro da ocorrência relativa ao encerramento da conta de depósitos à 

vista. Parágrafo 2º O pedido de encerramento de conta de depósitos deve 

ser acatado mesmo na hipótese de existência de cheques sustados, 

revogados ou cancelados por qualquer causa, os quais, se apresentados 

dentro do prazo de prescrição, deverão ser devolvidos pelos respectivos 

motivos, mesmo após o encerramento da conta, não eximindo o emitente 

de suas obrigações legais.” Feitas essas considerações, não obstante 

seja lícita a prática, pela instituição financeira, de encerramento da relação 

comercial, deve ser outorgado ao consumidor tempo hábil para 

reorganização de sua vida financeira, o que não foi observado pelo réu, 

ante o encaminhamento de missiva a endereço diverso do constante em 

seu próprio banco de dados. Com relação ao prejuízo material suportado, 

conforme o documento Id. 7356463 – Pág. 7, demonstrou o autor o 

anúncio de venda na internet, da empresa Kawasaki Veículos, de um 

veículo Corolla XLI Automático Flex, ano 2009/2010, pelo valor de R$ 

42.500,00. Já no documento Id. 7356463 – Pág. 9 consta um e-mail 

encaminhado por esta mesma empresa revendedora de veículo, nos 

seguintes termos: “Marcos Felipe, boa tarde! Conforme conversamos no 

dia 25/04/2017 sobre a venda do veículo Corolla XLI Automático Flex, 

2009/2010 nosso processo de negociação foi a um valor abaixo do 

vendido em minha loja, todavia o Senhor deveria ter depositado o montante 

de R$ 36.500,00 (Trinta e seis mil e quinhentos reais) até o dia 02/05/2017. 

Sabemos e ponderamos sua justificativa de impasses com sua Instituição 

Financeira, mas não podemos deixar nossos veículos separados sem 

faturamento de vendas. Caso queira futuramente analisar outros veículos 

estamos à disposição.” Como demonstrado por meio de seu extrato 

bancário (Id. 7356463 – Pág. 13), os valores relativos aos investimentos 

em CDB de R$ 50.295,25 em 31/03/2017 com resgate em 27/03/2018, R$ 

14.082,67 em 31/03/2018 e resgate em 27/03/2018 e R$ 16.010,10 em 

25/04/2017 e resgate em 23/04/2018, como comprovado por meio do 

documento Id. 7356280, foram resgatados à sua conta corrente apenas 

na data de 05/05/2017 e levantados via TED em 08/05/2017. Sobre a teoria 

da “perda da chance”, elucidativa a notícia publicada pelo Colendo STJ em 

2 1 / 1 1 / 2 0 1 0  ( i n 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3

o / % C 3 % 9 A l t i m a s - n o t % C 3 % A D c i a s / P e r d a - d a - c h a n c e :

-uma-forma-de-indenizar-uma-prov%C3%A1vel-vantagem-frustrada) , 

motivo pela qual a transcrevo: “Perda da chance: uma forma de indenizar 

uma provável vantagem frustrada Surgida na França e comum em países 

como Estados Unidos e Itália, a teoria da perda da chance (perte d’une 

chance), adotada em matéria de responsabilidade civil, vem despertando 

interesse no direito brasileiro – embora não seja aplicada com frequência 

nos tribunais do país. A teoria enuncia que o autor do dano é 

responsabilizado quando priva alguém de obter uma vantagem ou impede 

a pessoa de evitar prejuízo. Nesse caso, há uma peculiaridade em relação 

às outras hipóteses de perdas e danos, pois não se trata de prejuízo 

direto à vítima, mas de uma probabilidade. Não é rara a dificuldade de se 

distinguir o dano meramente hipotético da chance real de dano. Quanto a 

este ponto, a ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), avalia que ‘a adoção da teoria da perda da chance exige que o 

Poder Judiciário bem saiba diferenciar o ‘improvável’ do ‘quase certo’, bem 

como a ‘probabilidade de perda’ da ‘chance de lucro’, para atribuir a tais 

fatos as consequências adequadas’. O juiz aposentado do Primeiro 

Tribunal de Alçada Civil de São Paulo Sílvio de Salvo Venosa, autor de 

vários livros sobre direito civil, aponta que ‘há forte corrente doutrinária 

que coloca a perda da chance como um terceiro gênero de indenização, 

ao lado dos lucros cessantes e dos danos emergentes, pois o fenômeno 

não se amolda nem a um nem a outro segmento’.” Assim o posicionamento 

firmado pelo STJ: “RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. HOSPITAL. ATUAÇÃO NEGLIGENTE. 

ÓBITO. INDENIZAÇÃO PELA CHANCE PERDIDA. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial 
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interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo 

Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A teoria da 

perda de uma chance comporta duplo viés, ora justificando o dever de 

indenizar em decorrência da frustração da expectativa de se obter uma 

vantagem ou um ganho futuro, desde que séria e real a possibilidade de 

êxito (perda da chance clássica), ora amparando a pretensão 

ressarcitória pela conduta omissiva que, se praticada a contento, poderia 

evitar o prejuízo suportado pela vítima (perda da chance atípica). 3. 

Hipótese em que a morte da paciente não resultou do posterior 

agravamento da enfermidade diagnosticada a destempo, mas de um 

traumatismo crânio-encefálico resultante da queda de uma escada em sua 

própria residência um dia depois da última consulta médica realizada, não 

se podendo afirmar com absoluta certeza que o acidente doméstico 

ocorreu em razão das tonturas que ela vinha sentindo e que a motivou a 

procurar auxílio médico. 4. À luz da teoria da perda de uma chance, o 

liame causal a ser demonstrado é aquele existente entre a conduta ilícita e 

a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça 

diretamente com o dano final. 5. Existência de laudo pericial conclusivo 

quanto à efetiva concorrência da enfermidade extemporaneamente 

diagnosticada para o resultado morte, tendo em vista que a baixa 

contagem de plaquetas foi determinante para que não fosse possível 

estancar a hemorragia intracraniana da paciente. 6. Atuação negligente 

dos profissionais médicos que retirou da paciente uma chance concreta e 

real de ter um diagnóstico correto e de alçar as consequências normais 

que dele se poderia esperar. 7. Na responsabilidade civil pela perda de 

uma chance, o valor da indenização não equivale ao prejuízo final, 

devendo ser obtido mediante valoração da chance perdida, como bem 

jurídico autônomo. 8. Ainda que estabelecidos os danos morais em R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) com base no sofrimento e na angústia do 

autor pela morte de sua esposa, não se mostra desarrazoada a quantia 

fixada a esse título, mesmo considerando que a indenização deve reparar 

apenas a chance perdida. 9. Recurso especial não provido.” (REsp 

1677083/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017) No caso em apreço, 

como narrado alhures, o autor demonstrou de forma satisfatória ter 

perdido a chance de adquirir um automóvel por R$ 7.000,00 a menos do 

que o anunciado, restando pois sobejamente comprovado o prejuízo 

auferido com a retenção dos valores de sua aplicação, liberados em data 

posterior ao ajuste feito com a revendedora de veículos, corroborando 

com a tese do dano moral sofrido. De conseguinte, manifesto o direito do 

requerente em ser indenizado, em conformidade com a teoria da “perda de 

uma chance”, no valor de R$ 7.000,00. Quanto a pontuação de seu cartão 

de crédito, comprovados no documento Id. 7356382 – Pág. 2 em 57.721 

pontos, é de conhecimento público e notório que a pontuação acumulada 

em cartões de crédito são convertidas em mercadorias, passagens 

aéreas, dentre outros produtos, sendo considerável a quantia 

apresentada. Por não ter a instituição financeira refutado especificamente 

este capítulo, sem apresentar provas de ressarcimento ao autor quanto a 

este saldo, ainda que o requerente não tenha comprovado o preço 

alegado (site Multiplus), tenho que se mostra satisfatório o valor anunciado 

na peça vestibular em R$ 4.130,00, motivo pelo qual determino ao réu o 

pagamento deste valor à título de indenização quanto aos pontos de 

cartão de crédito acumulados. Concernente à alegação de que foi 

compelido a efetuar o pagamento do curso de pós graduação em 12 

parcelas no boleto, enquanto poderia pagar em 18 parcelas no cartão de 

crédito, tem-se como devidamente demonstrado, reforçando o dano moral 

sofrido. Tenho, no entanto, que o autor não demonstrou prejuízos 

relacionados ao saldo devedor em sua conta corrente no período 

mencionado, tampouco sobre a demora no processamento de depósito, 

razão pela qual indefiro o pleito indenizatório relativo a essas questões. Já 

no que tange aos danos morais, em se tratando de relação consumerista, 

consoante pacificado por meio de a Súmula n. 297/STJ, e considerando 

que a responsabilidade contratual do Banco é objetiva, nos termos do art. 

14 do CDC, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos 

danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos 

serviços que lhes presta. Assim o disposto no art. 14 do CDC: “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.” Sendo assim, 

os requisitos para a configuração da responsabilidade são a falha na 

prestação do serviço, que se deu mediante a falta de cientificação do 

autor concernente ao interesse em encerrar a relação comercial entre as 

partes. resta evidenciado que o ato em exame caracteriza dano in re ipsa, 

o qual se presume, prescindindo de prova quanto ao prejuízo concreto, 

notadamente por ser notório os funestos dissabores advindos de tal ato, 

capaz de abalar a estrutura psíquica e emocional do homem médio. Sobre 

o conceito, Carlos Roberto Gonçalves leciona que: "o dano moral direto 

consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade (como a 

vida, a integridade corporal, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, 

os sentimentos afetivos, a própria imagem). O dano moral indireto consiste 

na lesão a um interesse tendente à satisfação ou gozo de bens jurídicos 

patrimoniais, que produz um menoscabo a um bem extrapatrimonial, ou 

melhor, é aquele que prova prejuízo a qualquer interesse não patrimonial, 

devido a uma lesão a um bem patrimonial da vítima. Deriva, portanto, do 

fato lesivo a um interesse patrimonial". (Carlos Roberto Gonçalves. 

Responsabilidade civil. 8ª ed. rev. de acordo com o novo código civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 549 No ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho 

tem-se, igualmente, a compreensão da desnecessidade de prova, quando 

se trata de dano moral puro (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 

2ª tiragem, 2004, p. 100): “...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 vitima 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. Nesse 

ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral 

está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em 

outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do 

próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está 

demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma 

presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência 

comum”. Posto isso, inequívoca a caracterização da responsabilidade civil, 

fixando ao réu o dever reparatório, diante de o nexo causal entre o dano 

in re ipsa e o ato praticado, que ultrapassou o “mero aborrecimento”, como 

firmado pela defesa. Quanto ao valor da indenização do dano moral, a 

doutrina e jurisprudência atual orientam que este deve ser arbitrado com 

razoabilidade e bom senso, levando-se em conta a capacidade econômica 

das partes e às peculiaridades de cada caso, não podendo servir como 

fonte de enriquecimento ilícito ou, por outro cariz, ser de valor irrisório à 

parte contrária, ao ponto de não surtir qualquer efeito. Em se tratando de 

ação de indenização em que o valor pedido na inicial é meramente 

estimativo, já que sua fixação é relegada ao prudente arbítrio do juiz, em 

face das orientações acima esposadas, impõe-se a fixação do montante 

da indenização por arbitramento. Assim, tenho que a quantia de R$ 

20.000,00, compõe indenização razoável e satisfatória ao dano 

provocado. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MARCOS 

FELIPE DIAS XAVIER em face de BANCO SANTANDER, para condenar o 

réu ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 20.000,00, 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art 219 

CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do 

arbitramento (Súmula 362/STJ). Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da condenação. Transitada em julgado, sem manifestação das 

partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010446-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK TADEU RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT0003884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1010446-46.2017.8.11.0041 AUTOR: ERICK TADEU 

RODRIGUES FERREIRA RÉU: ITAU UNIBANCO S/A 1010446-46.2017 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA ajuizada por ERICK TADEU RODRIGUES FERREIRA em face 

de ITAÚ UNIBANCO S/A, todos qualificados nos autos em referência, 

relatando o autor que nunca manteve conta bancária na instituição 

financeira ora ré, apenas, quando do exercício de sua atividade comercial 

assim o fez em nome da empresa Certa Comércio de Madeiras e Materiais 

de Construção Ltda, que já foi vendida, não sendo mais de sua 

titularidade, sendo indevida a anotação do seu nome em cadastro restritivo 

de crédito, restando evidenciado o dano moral sofrido. Posto isso, pugna 

em tutela de urgência pela exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes e, no mérito, a condenação do réu ao pagamento de 

indenização por danos morais, bem como ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 

10.000,00 e acostou documentos. Na decisão Id. 6043732 foi indeferido o 

pedido formulado em tutela antecipada e designada audiência de 

conciliação, realizada sem êxito na composição entre as partes (Id. 

9973787). O réu foi citado (Id. 9662624) e em contestação Id. 10101414 

pugnou pela revogação da tutela antecipada, embora não concedida, 

discorre sobre a regularidade da contratação, na qual o autor figurou 

como devedor solidário da obrigação, não podendo alegar 

desconhecimento da dívida, não se falando em dano moral indenizável, por 

não estarem caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil, 

restando desacertada a pretensão de indenização por danos morais, 

contudo, no caso de condenação, seja o valor fixado mediante a utilização 

de parâmetros razoáveis, não se aplicando as normas consumeristas. Ao 

final, pleiteia pela improcedência da ação, condenando a parte adversa 

aos ônus decorrentes da sucumbência. Impugnação à contestação Id. 

10156308, apontando a irregularidade na representação processual do 

réu. É o relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em exame 

dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 355, I, do 

CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Pretende o autor, por meio 

desta ação, o recebimento de indenização por danos morais por alegar 

ser indevido o lançamento do seu nome em cadastros de inadimplentes. 

No que tange à regularidade da representação processual, observo que, a 

despeito da tese firmada pelo autor, o advogado Marcos Caldas Martins 

Chagas acostou o instrumento procuratório e substabelecimento no Id. 

9658722, razão pela qual AFASTO o pleito. Do cotejo dos autos, observo 

que na decisão Id. 6043732 foi indeferido o pedido formulado em tutela de 

urgência, por verificar que na ficha de cobrança ID 5876497, consta o 

nome do autor como avalista do contrato. Todavia, observo que em 

momento algum foi juntado pelas partes a cópia do contrato firmado, que 

comprovaria a garantia que teria sido prestada pela parte. Em que pese a 

alegação, firmada em contestação, de que o autor assumiu a condição de 

devedor solidário, apresentando, inclusive, um quadro demonstrativo 

quanto às diferenças entre avalista, fiador e devedor solidário (Id. 

10101414 – Pág. 3), no documento noticiado (Id. 5876497) consta a 

informação de que o autor seria avalista do negócio, e não devedor 

solidário. Considerando que o documento em comento se refere à 

“Controle de Atrasos – Ficha de Cobrança”, ou seja, de tela do sistema 

interno da instituição financeira e/ou escritório de advocacia, como nele 

anotado (Bellinati), e não do contrato com assinatura da parte autora, não 

há como se inferir que este realmente assumiu a condição, seja de 

devedor solidário ou de avalista da empresa Certa Comércio de Madeiras e 

Materiais de Construção Ltda. Há de se ter em vista, ainda, que na ação 

de cobrança noticiada pelo autor (autos n. 48535-29.2015.811.0041 – 

código 1054423), ajuizada apenas em face da pessoa jurídica, consta na 

sentença prolatada aos 02/06/2016 a informação de que o contrato em 

comento não foi acostado naquele caderno processual. Desta sorte, no 

que tange aos danos morais, em se tratando de relação consumerista, 

consoante pacificado por meio de a Súmula n. 297/STJ, e considerando 

que a responsabilidade contratual do Banco é objetiva, nos termos do art. 

14 do CDC, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos 

danos causados por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes 

presta. Assim o disposto no art. 14 do CDC: “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.” Sendo assim, os requisitos para 

a configuração da responsabilidade são a falha na prestação do serviço, 

que se deu mediante a falta de demonstração de responsabilidade do ora 

requerente quanto ao débito cobrado, e inserido em cadastros de 

inadimplentes. resta evidenciado que o ato em exame caracteriza dano in 

re ipsa, o qual se presume, prescindindo de prova quanto ao prejuízo 

concreto, notadamente por ser notório os funestos dissabores advindos 

de tal ato, capaz de abalar a estrutura psíquica e emocional do homem 

médio. Sobre o conceito, Carlos Roberto Gonçalves leciona que: "o dano 

moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou 

gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de 

personalidade (como a vida, a integridade corporal, a liberdade, a honra, o 

decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem). O dano 

moral indireto consiste na lesão a um interesse tendente à satisfação ou 

gozo de bens jurídicos patrimoniais, que produz um menoscabo a um bem 

extrapatrimonial, ou melhor, é aquele que prova prejuízo a qualquer 

interesse não patrimonial, devido a uma lesão a um bem patrimonial da 

vítima. Deriva, portanto, do fato lesivo a um interesse patrimonial". (Carlos 

Roberto Gonçalves. Responsabilidade civil. 8ª ed. rev. de acordo com o 

novo código civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549 No ensinamento de 

Sérgio Cavalieri Filho tem-se, igualmente, a compreensão da 

desnecessidade de prova, quando se trata de dano moral puro (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 100): 

“...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 vitima 

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. Nesse ponto a razão se coloca 

ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria 

ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o 

dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato 

ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado 

o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis 

ou facti que decorre das regras de experiência comum”. Posto isso, 

inequívoca a caracterização da responsabilidade civil, fixando ao réu o 

dever reparatório, diante de o nexo causal entre o dano in re ipsa e o ato 

praticado, que ultrapassou o “mero aborrecimento”, observando que 

ambas as partes não forneceram melhor prova do seu direito, ou seja, o 

autor de que comunicou sua saída do quadro societário e o Banco de que 

o autor era avalista, mediante exibição do contrato, o que deve incidir para 

reconhecimento do quantum a ser arbitrado. Quanto ao valor da 

indenização do dano moral, a doutrina e jurisprudência atual orientam que 

este deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, levando-se em 

conta a capacidade econômica das partes e às peculiaridades de cada 

caso, não podendo servir como fonte de enriquecimento ilícito ou, por 

outro cariz, ser de valor irrisório à parte contrária, ao ponto de não surtir 

qualquer efeito. Em se tratando de ação de indenização em que o valor 

pedido na inicial é meramente estimativo, já que sua fixação é relegada ao 

prudente arbítrio do juiz, em face das orientações acima esposadas, 

impõe-se a fixação do montante da indenização por arbitramento. Assim, 

tenho que a quantia de R$ 5.000,00, compõe indenização razoável e 

satisfatória ao dano provocado. Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por ERICK 

TADEU RODRIGUES FERREIRA em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, para 

condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, que 

arbitro em R$ 5.000,00 corrigido com juros de mora de 1% ao mês, 

computado da citação (art. 219 CPC c/c art. 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ), bem como 

concedo em sentença a tutela de urgência invocada, para determinar a 

imediata retirada das anotações restritivas de crédito em nome do autor, 

quanto ao débito anunciado nestes autos. Condeno o réu ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação. Transitada em julgado, sem manifestação das 

partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação
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Processo Número: 1031164-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO GARCIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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: 1025199-08.2017.8.11.0041

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:

BRUNA LALESKA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011956-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB SHOWS E ENTRETENIMENTO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA (EXECUTADO)

JORGETE CAROLINE FERREIRA FERNANDES (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br Vistos, etc. Proceda-se a penhora como 

postulado nos autos e diga o autor sobre detalhamento em anexo. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14.03.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009495-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J.C.COMERCIO DE BORRACHAS LTDA - ME (RÉU)

JOAO RODRIGUES CAMPOS NETO (RÉU)

VANESSA RODRIGUES CAMPOS AGOSTINIS (RÉU)

CLAUDEMIR AGOSTINIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO CALDART OAB - MT6428/O (ADVOGADO)

 

Devera a parte autora providenciar a citação da parte requerida JOAO 

RODRIGUES CAMPOS NETO, no prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014318-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022671-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANUZA DA SILVA AQUINO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018887-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTUR VIDAL SANTANA (EXECUTADO)

ARTUR VIDAL SANTANA 03215053101 (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002312-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO RONALDO DE LARA PINTO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004283-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR (RÉU)

KELYN TIRLONI (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006171-20.2018.8.11.0041

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:

CLAUDIO ROGERIO DA SILVEIRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

CLAUDIO ROGERIO DA SILVEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017973-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BANDEIRA DUARTE FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação Revisional c/c Consignação em 

Pagamento com Pedido de Tutela Antecipada “inaudita altera pars e não 

ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o contrato firmado prevalecer em todos 

os seus termos. Condeno o requerente nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%(dez por cento) 

da condenação, atualizados a partir do ajuizamento da ação. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, intime-se o requerente para pagamento em quinze dias, sob pena de 

penhora e multa de dez por cento. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 14.03.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015022-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A (ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e Não 

ACOLHO as pretensões com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do 

Novo Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, devendo o 

requerido ser mantido na posse do bem, declarando quitado o contrato 

posto na inicial. Deverá os valores pagos a título de purgação de mora, 

serem levantados pelo réu. Condeno o autor na multa do §6º artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, no valor de R$14.800,00 (quatorze mil e oitocentos 

reais). Condeno a parte autora 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 autora para o pagamento da condenação, 

atualizada, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e expedição 

demandado de penhora e avaliação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 14.03.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032048-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DOMINGUES SHIMADA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido 

de Liminar e ACOLHO o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o 

artigo 487–I do Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, 

declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o 

domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, f 

acultando-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 e permaneçam nos 

autos os títulos a eles trazidos. Condeno o requerido 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 o requerido para o 

pagamento da condenação, atualizada, sob pena de aplicação de multa de 

dez por cento e expedição demandado de penhora e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037601-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA FAZIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Ação de 

Ordinária de Readequação e Restituição de Valores Pagos Indevidamente 

c/c Pedido de Liminar e Julgo PARCIALMENTE A AÇÃO E ACOLHO em 

parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de 

Processo Civil, para proceder a revisão dos juros remuneratórios para a 

taxa média do mercado em 3,89% ao mês e 58,04% ao ano, 

permanecendo o contrato em seus ulteriores termos. Considerando que o 

autor é beneficiário da Justiça Gratuita, arcará o requerido com 50% das 

custas e despesas, cada parte arcará com os honorários de seu 

advogado.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, ocorrido o julgamento do recurso acima citado, 

cumpra-se o referido e após, arquive-se.P. R. I.Cumpra-se.Cuiabá, 

14.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002490-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE GONCALVES DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT0016601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA DO SUL FUNDO MUTUO DE INVESTIMENTO EM ACOES 

CARTEIRA LIVRE - STRATEGY (RÉU)

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 14.03.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002662-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGLEY SILVA BRAZ (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Faculto ao credor o levantamento do valor bloqueado, 

expeça-se alvará. Intime-o para indicar outros bens passíveis de penhora, 

no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 14.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017218-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. SANDOVAL - ME (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Faculto ao credor levantar o valor penhorado, expeça-se 

alvará. Intime-se o autor para indicar outros bens passíveis de penhora, 

no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 14.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001792-36.2018.8.11.0041

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:

SELMA GODOY MACHADO GNASPINI (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento. Custas pelo desistente. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 14.03.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001801-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ADRIANO SAGIORATTO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Custas pelo autor.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, 14.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000090-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

 

NOTA AO REQUERIDO: Deverá o requerido acostar aos autos a decisão 

do deferimento do período de blindagem, no prazo legal. Vistos, etc. 

Decorrido o prazo de blindagem, certifique-se e digam as partes. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021762-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON DOUGLAS DE PAULA SOUZA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032077-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON CORREA DA COSTA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS OAB - MT0007202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  1 4 . 0 3 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036935-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BERTAO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para apresentar demonstrativo de débito 

atualizado para efetivar penhora on line. Cumpra-se. Cuiabá, 14.03.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034221-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para prestar contas da venda do bem, no 

prazo conferido na sentença. Após, diga a parte requerida. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  1 2 . 0 3 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037083-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. M. FLOOR - ME (REQUERIDO)

JOSE INACIO KOSBY FLOOR (REQUERIDO)

THAYS MALDONADO FLOOR (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008685-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO NOTA 

AO AUTOR: Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de 

Justiça acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. 

Sede do juízo e Informações: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, 

Sn - D. Bairro: Centro Político Administrativo Cidade: Cuiabá-MT CEP: 

78049905 Fone: (65) 3648-6001/6002

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008685-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009283-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FURRUNDU BAR E RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

JANAINA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

THATIANE TEIXEIRA FEITOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO NOTA A 

PARTE AUTORA: 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. Sede do 

juízo e Informações: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D. 

Bairro: Centro Político Administrativo Cidade: Cuiabá-MT CEP: 78049905 

Fone: (65) 3648-6001/6002

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 984870 Nr: 16268-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 166972 Nr: 16635-14.2004.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HALLEYDIGITAL - MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, WALDIR ANTÔNIO SERAFIM DA SILVA, ELENICE 

RIBEIRO SERAFIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:MT 5222, EUCLIDES 

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT

 INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA: Deverá o credor apresentar 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1124367 Nr: 20607-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.284 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1032070 Nr: 37764-89.2015.811.0041

 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 SANTANDER BRASIL S/A - ABN REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALIDU TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a suspensão até cumprimento do acordo. Após, diga-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 717755 Nr: 11403-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, 

TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para cumprir 

determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1115923 Nr: 16992-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DELGADO CHIARADIA - 

OAB:177.650/SP, RICARDO BERNARDI - OAB:119576/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OCTÁVIO TEIXEIRA 

BRILHANTE USTRA - OAB:196524

 Vistos, etc.

Desentranhe-se carta precatória reenviando ao Juízo Deprecado para 

cumprimento integral, renumerando folhas

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1056509 Nr: 49384-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

LOJISTAS VEST. E CONFECÇÕES DE CBÁ, M. M. DA COSTA 

INSTALAÇÕES, MAICON MORAES DA COSTA, ILMA TAVARES DA 

COSTA, JOSÉ ALVES DA COSTA, WILKER MORAES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MORAES DA COSTA, ALAÍDE 

RONDON DA COTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - 

OAB:15111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEVERTON SILVA DE JESUS 

- OAB:9946

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para manifestar sobre pedido de alteração da 

denominação da Instituição Financeira. Não havendo impugnação, 

proceda-se a retificação necessária.

Após, digam os autores.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 782823 Nr: 36490-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA 

ZELASKI - OAB:14156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:36833-A, CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar nos autos no prazo legal, nada sendo 

requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1271979 Nr: 28313-69.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA FIGUEIREDO ARAUJO, RITA DE 

CASSIA FIGUEIREDO ARAUJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

impugnação aos embargos acostada aos autos, e especificar as provas 

que pretende produzir, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 819725 Nr: 25997-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARCELINO FERNANDES LEITE, 

ANA MARIA FERNANDES LEITE, JOAQUIM ALARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por vinte dias. Após, diga-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1108025 Nr: 13877-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 797127 Nr: 3497-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR PACHER AGRA FARES

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida 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.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1170024 Nr: 40198-17.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANE CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JUNTE NOS AUTOS CÓPIA DA PETIÇÃO INICIAL PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO, EM CINCO DIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 884058 Nr: 19253-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL AMARAL DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:11060-AOAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 884058 – Execução.

Vistos etc.

 Consoante pleito retro, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover o andamento do feito, requerendo o que entender 

de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 801820 Nr: 8257-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI RODRIGUES DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952, MARCILENE PEREIRA DOS SANTOS - OAB:14.232

 Vistos etc.

Sobre o petitório retro, manifeste-se a parte executada, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Transcorrido o prazo assinalado, sem manifestação, intime-se a parte 

exequente para, em igual prazo, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 980094 Nr: 14181-75.2015.811.0041

 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: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADESON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:88492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO QUE QUE HOUVE IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO 

RENOVO O ATO: intimação da parte autora/credora no prazo de 5 (cinco) 

dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 809464 Nr: 15947-37.2013.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUXURY E MODAS COMÉRCIO DE ROUPAS 

LTDA ME, ANTONIO DONIZETI COSTA, ENILTON MOYA CONTIGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, rejeito os Embargos, 

JULGO PROCEDENTE a presente Ação Monitória e converto em título 

executivo judicial o valor do débito pleiteado de R$ 38.108,03 (trinta e oito 

mil cento e oito reais e três centavos), sobre o qual incidirá correção 

monetária pelos índices do INPC, a partir da atualização da dívida 

encartada nos autos, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, contados da citação. CONDENO os Requeridos, 

solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do 

NCPC.Prossiga-se a presente ação, em forma de feito executivo (§ 8º. do 

art. 702, do CPC).Tendo em vista que a sentença foi proferida de forma 

ilíquida, após o trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 

(quinze) dias, promover a liquidação de sentença por cálculo, 

apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto 

nesta sentença, ex vi do artigo 798, inciso I, “b” do CPC (referendado pelo 

artigo 523, do CPC).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 821800 Nr: 27988-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUZA MACHADO ME, EDILEUZA 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8184-A

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

OAB:MT 11.572

 Certifico que embora intimada a parte devedora não pagou o débito . Na 

oportunidade intimo a parte credora a requerer o que entender direito no 

prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 465956 Nr: 33343-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DO NASCIMENTO ME, PATRICIA DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 considerando não haver registro no sistema apolo acerca da petição 

juntando publicação do edital renovo a intimação para que a parte credora 

junte aos autos cópia petição onde comprova a publicação do edital em 

cinco dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1075918 Nr: 57910-54.2015.811.0041

 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: ANA AMÉLIA MIRANDA AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:42.074/PR

 Posto isso, sem maiores delongas, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e, via de consequência, 
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DECLARO 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 ANA AMÉLIA MIRANDA 

AZEVEDO, 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 NCPC, 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 NCPC.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.: 449618 Nr: 22518-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE ALIMENTOS BOM JESUS 

LTDA, SANDRA AMORIM BRANCO, FRANCISCO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDEANDO IRREGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO RENOVO A 

INTIMAÇÃO: intimação da parte autora/credora no prazo de 5 (cinco) dias 

manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 980857 Nr: 14498-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SUELY FERREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS - OAB:84.314-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 980857 – Execução

Vistos etc.

 Tendo em vista o petitório retro, determino seja procedida a busca do 

endereço da parte executada junto ao RENAJUD e INFOJUD.

Com as informações, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026570-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA MARTINS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026512-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON MANOEL VENTURA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1025996-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA FERREIRA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018503-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE REGINA LUDUWIG DELMONDES (RÉU)

 

CERTIDÃO 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 719925 Nr: 15386-81.2011.811.0041

 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: ADELIA MARIA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A

 Vistos etc.

Apesar de pessoalmente intimada a requerente para constituir novo 

patrono nos autos, regularizando sua representação processual, sob 

pena de extinção e arquivamento, consoante aviso de recebimento de fl. 

200, a mesma permaneceu inerte, deixando de promover ao andamento do 

feito, motivo pelo qual, entendo pela extinção do feito.

Em consequência, diante do abandono da causa pela requerente por mais 

de 30 dias, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a requerente em custas e honorários advocatícios 

tendo em vista entender ser a mesma beneficiária da gratuidade da justiça. 

Com efeito, o feito tramitava perante o 2º Juizado Especial do Centro desta 

Comarca de Cuiabá/MT.

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, por equiparação, defiro 
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os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da autora.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1080743 Nr: 1909-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALANDERSON RODRIGUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta de dados cadastrais do executado pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta do 

endereço do executado: Alanderson Rodrigues Coelho – CPF nº 

678.460.332-04.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 743737 Nr: 40736-71.2011.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO JACINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 272645 Nr: 3454-38.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAZIL COM. REPRESENTAÇÕES LTDA ME, 

IVANILDO FRANCISCO BATISTA, ZILDINETE FRANCISCA BATISTA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT, JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - 

OAB:2.484/RO, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:OAB/MT 

9.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído aos executados nos autos.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 762668 Nr: 15211-53.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA BETANIA DA SILVA BARBOSA, 

CARLOS ALBERTO DA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Banco Bradesco S/A ajuizou a presente notificação em face de Márcia 

Betânia da Silva Costa Marques e Carlos Alberto da Costa Marques.

 Pela decisão de fl. 43 determinou o Juízo a notificação na forma e para os 

fins pretendidos.

 Realizada a notificação os requeridos compareceram às fls. 98.

Diante do cumprimento das diligências acima indicadas, entreguem-se os 

presentes autos ao banco requerente, independentemente de traslado, de 

acordo com a regra do art. 729 do Código de Processo Civil.

E para tanto, intime-se o banco requerente. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 776215 Nr: 29511-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE MONITT BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído à executada nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 785548 Nr: 39413-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA C. I. NUNES - ME, KARLA CRISTINA 

IWAKIRI NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 
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OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 344059 Nr: 14567-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA SÃO LUCAS S/A, EURÍPEDES 

ANTONIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3.990/MT, ANDRÉ CASTRILO - OAB:170707, EDIVAN FREITAS 

VIEIRA - OAB:11.192/MT

 Vistos etc.

Intime-se o douto patrono, Dr. André Castrilo para manifestar-se, no prazo 

de 05 (cinco) dias, acerca da petição do banco de fl. 894, no que tange ao 

questionamento da representação processual.

Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 442667 Nr: 18598-47.2010.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL SAADEDDINE NASSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 374589 Nr: 11185-17.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPÓRIO SUL MINAS COMÉRCIO DE GENÊROS 

ALIMENTÍCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 910582 Nr: 37237-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS NAZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE VAZQUEZ PIRES - 

OAB:13993, Pluma Nativa T. P. de O. Matos - OAB:16.864 A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 832921 Nr: 38454-89.2013.811.0041

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX FILHO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA P. de 

O. MATOS - OAB:16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 
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certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 385143 Nr: 21224-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO SALVES ALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP, 

LUIS EDUARDO GAJARDONI FEITOSA ANDRADE - OAB:MT 13.929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, devidamente atualizado. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 865784 Nr: 6217-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS FERRES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

I – Processo em ordem. Não existem nulidades a serem pronunciadas na 

presente fase. Presentes os pressupostos processuais e as condições 

da ação. Dou o feito por saneado.

II – Ao contestar a presente ação, argui o banco requerido, como matéria 

preliminar, a necessidade de chamamento do Sr. Eder Lucas de Rezende 

para compor o polo passivo da lide, como litisconsorte necessário.

 Sustenta que o chamamento se faz necessário uma vez que o bem 

discutido na presente ação (Toyota Hilux) é objeto do contrato de 

financiamento pactuado pelo Sr. Éder Lucas de Rezende, ora chamado, 

realizado em fevereiro/2010, defendendo que o mesmo deve esclarecer 

se efetivamente conhece o requerente, bem como, esclarecer se adquiriu 

o referido veículo do mesmo, justificando-se assim seu chamamento para 

compor a relação processual passiva.

 Tenho que a arguição não merece prosperar. Não obstante os 

argumentos do banco, tenho não ser devida a inclusão do terceiro para 

fazer parte no polo passivo da relação processual, para 

responsabilização a que se pede nesta demanda.

Descabido, portanto, o pretenso reconhecimento do litisconsórcio 

necessário, no caso, pelo que indefiro o pedido nesse sentido.

III) – Defiro a prova oral pela qual as partes protestaram, fls. 169 e 170.

Assim, diante do interesse das partes, entendo necessária a dilação 

probatória para melhor elucidação dos fatos a que alude o pedido inicial.

 Diante disso, designo o dia 26/04/2018, às 15:00 horas, para audiência de 

instrução e julgamento.

 Intime-se pessoalmente a testemunha arrolada à fl. 170, no endereço ali 

indicado.

Intimem-se as partes, inclusive para depoimento pessoal e seus patronos. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1282167 Nr: 2437-78.2018.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CREDITO 

LTDA, JORGE LUCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo os presentes embargos de terceiro para discussão, e, de 

consequência, a teor do que dispõem o art. 678 do Código de Processo 

Civil, suspendo as medidas constritivas sobre o bem descrito às fls. 05 da 

inicial, até o deslinde da presente.

 Pelo exposto, citem-se os embargados para contestarem os presentes 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no mandado as 

advertências dos artigos 341 e 344, do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 356814 Nr: 27423-48.2008.811.0041

 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: LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICCOB CREDISAN - COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS EM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO BORGES 

CARRANZA - OAB:8891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6.618/MT

 Vistos etc.Compulsando os autos, observo que a presente demanda 

decorre de relação subjacente não adstrita somente à relação tipicamente 

bancária.Com efeito, a ação se baseia em matéria de responsabilidade 

civil, uma vez que trata de desligamento de sócio/associado, ora 

requerente, da Cooperativa requerida, onde objetiva a aplicação de seu 

direito de associado com a restituição imediata dos valores das cotas do 

capital social integralizado a que supostamente faz jus.O cerne da 

discussão trata do direito à devolução do capital integralizado.(...) Isso 

posto, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo para continuar 

processando esta demanda, em relação ao polo passivo, que se visa 

constituir, devendo ser estes autos remetidos ao cartório distribuidor para 

que seja realizada a redistribuição do mesmo ao Juízo Cível 

competente.Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 467067 Nr: 34031-91.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRA CALISTRO MICULIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953, LINCON MONTEIRO BENITES - OAB:12148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOA SANTOS. - OAB:13.431-B/MT

 (...) I – (...), ou seja, só tem cabimento quando os pressupostos 

processuais da impugnação são detectados, prontamente, como 

inexistentes, ou quando seja viável negar a executividade do título.Aduz o 

Banco impugnante existir excesso de execução no cálculo realizado pela 

exequente.Determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para 

apurar acerca do suposto excesso de execução, verificou-se realmente 

existir saldo a ser restituído ao Banco executado.Assim, compulsando 

detidamente os autos, substanciosos os referidos cálculos de fls. 

308/309, homologo o cálculo do débito apresentado pela Contadoria às fls. 

308/309.Logo, pelo exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de 

sentença, apenas e tão somente em relação ao valor de excesso apurado 

no cálculo da Contadoria de R$ 32.771,17.II – Quanto ao pleito do 
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executado de desconto, do valor a ser levantado pela exequente, da 

quantia de R$ 1.550,00 referente à despesas de venda do bem, indefiro-o. 

Ademais, na decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso não incluiu os valores de despesas de venda do bem na 

compensação de créditos e débitos.(...)III – Desta forma, do montante 

depositado na Conta Única, comprovante e extrato de fls. 272 e 349, o 

montante de R$ 32.771,17 deve ser restituído ao Banco executado, por se 

tratar de excesso de execução.Assim, intime-se o Banco executado para 

informar os dados bancários do autorizado para proceder à expedição de 

alvará de levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP.Em seguida, expeça-se alvará em favor do 

Banco executado, na forma a ser indicada, do valor do excesso de 

execução (fls. 308/309) de R$ 32.771,17, com os rendimentos creditados 

no período.IV – Expedido o alvará, o remanescente restante depositado na 

Conta Única deve ser liberado em favor do exequente.E para tanto, 

cumprido o determinado anteriormente, expeça-se alvará em favor do 

exequente, na forma indicada às fls. 352, do valor da execução (fls. 

308/309) com os rendimentos creditados no período.V – (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1048331 Nr: 45654-79.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOTECNICA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS 

RODOVIÁRIOS LTDA, VALERI ANTONIO PERTILE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO TERRA DE SOUZA - 

OAB:68399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Vistos etc.

Tendo em vista que a parte requerente trouxe novos documentos após a 

Contestação e Impugnação à Contestação, intime-se o Banco requerido 

para que se manifeste sobre a petição e documentos de fls. 72/75, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1005453 Nr: 25709-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBALADORA DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS SUL BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do novo termo de acordo de fls. 40/41, 42/43 e 44/45, defiro o 

pedido de suspensão da ação.

Suspendo o feito até 10/05/2020, data para pagamento da última parcela 

do acordo.

Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem quanto ao 

cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1068723 Nr: 54860-20.2015.811.0041

 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: COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RENAULT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS OBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880, 

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - OAB:103.587/OABSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de ação de busca e apreensão movida por 

Companhia de Crédito Financiamento e Investimento RCI Brasil contra 

Carlos Oberto da Silva, do bem descrito na inicial. Inicialmente, defiro o 

pedido de substituição do polo ativo da demanda, diante da cessão 

realizada, 59/61, devendo passar a figurar OMNI S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento. E para tanto, procedam-se às retificações 

necessárias.(...) Assim, defiro a conversão em ação de execução, nos 

termos do art. 5º do DL 911/69. Retifique-se a autuação, capa dos autos e 

oficie-se à Distribuição.2. Cite-se o Executado para pagar a dívida em 03 

(três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código 

de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do 

Código de Processo Civil.3. Não havendo pagamento, munido da segunda 

via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, 

efetuando a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do 

artigo 829 do Novo Código de Processo Civil.4. Na hipótese de o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 

caput e parágrafo primeiro do Novo Código de Processo Civil.5. Fixo desde 

já, honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Novo Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Novo 

Código de Processo Civil.6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do 

Novo Código de Processo Civil.Cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 777121 Nr: 30464-81.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA LEÃO PREZA VIALOGO CUNHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação cautelar, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando-a 

satisfeita, diante da apresentação de cópia da Proposta de Abertura de 

Conta de Depósitos – Pessoa Física, firmada entre as partes, bem como, 

cópia dos documentos pessoais da autora, fls. 37/38 e os extratos da 

conta corrente da autora às fls. 50/76, documento que alude o pedido 

contido na inicial.Condeno o banco Requerido no pagamento das custas 

do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro 

em R$ 500,00 (quinhentos reais), de acordo com a regra traçada no § 4º 

do art. 85 do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, 

disponibilize-se à requerente os documentos apresentados pelo requerido, 

(cópia da Proposta de Abertura de Conta de Depósitos – Pessoa Física, 

firmada entre as partes, bem como, cópia dos documentos pessoais da 

autora, fls. 37/38 e os extratos da conta corrente da autora às fls. 50/76), 

substituindo-os por fotocópia.Após, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1129178 Nr: 22676-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ROSA DE LIMA LOPES 

BERNARDES - OAB:OAB/SC 9.755, SERGIO SCHULZE - OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Indefiro o pedido de fls. 18, posto que decorrido mais de 01 (um) ano de 

seu pleito (10/03/2018), a presente ação foi proposta em 27/06/2016, com 

uma única tentativa de busca e apreensão do bem e citação do requerido 

em 07/11/2016.

A suspensão do andamento não tem o condão de eternizar o feito sem, 

contudo, dar fim a lide, avolumando a quantidade de processos na 

secretaria.

Desta forma, intime-se o requerente, pessoalmente (via postal, com AR), e 

seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 965478 Nr: 7149-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO ABDO SAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa T. P. de O. Matos - 

OAB:16.864 A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de fls. 43, posto que já transcorrido o prazo postulado 

de 60 (sessenta) dias, de sua manifestação, e a suspensão do 

andamento não tem o condão de eternizar o feito sem, contudo, dar fim a 

lide, avolumando a quantidade de processos na secretaria.

II – Diante da certidão de fls. 34, parece que o patrono do requerente não 

manuseou os autos, tendo em vista que houve informações do requerido 

de que vendeu o veículo para terceiros, podendo o requerente pleitear a 

conversão da presente ação de busca e apreensão, que tem por objetivo 

a apreensão do bem, em execução, podendo a partir deste momento 

efetuar a busca de valores do requerido/executado.

III – Desta forma, intime-se o requerente, pessoalmente (via postal, com 

AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 776136 Nr: 29427-19.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERLY ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES 

DE ANDRADE - OAB:, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - 

OAB:, DANIEL MAGNO MORO SILVA - OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 Vistos etc.

Aguarde-se a decisão final do recurso de agravo de instrumento de n. 

1014214-06.2017, que se encontra conclusos para julgamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1079113 Nr: 934-90.2016.811.0041

 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: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INBFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a decisão proferida no recurso de agravo de instrumento 

de n. 1008570-82.2017, dê-se efetividade ao determinado pelo E. Tribunal 

de Justiça, dando cumprimento à liminar de busca e apreensão do veículo 

aqui discutidos. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 875424 Nr: 13717-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Telma Fernandes da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:, TELMA FERNANDES DA SILVA - OAB:10589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, conforme 

fls. 121.

II – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC.

III – Assim, intime-se o executado, para pagamento do débito, nos termos 

do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 794380 Nr: 694-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTI UTILIDADES TUDO PARA O LAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN VANESSA MENDONÇA 

PAGLIARINI - OAB:8.400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO PEREIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:49142/SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Vistos etc. I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, 

conforme certidão de fls. 114/115. II – Fixo honorários de Cumprimento de 

Sentença em 10% (dez por cento) do valor executado, consoante artigo 

85, §1º do CPC. III – Fixo a multa de 10% (dez por cento), bem como incluo 

no valor do cálculo os honorários de Execução de Sentença de 10% (dez 

por cento) do valor atualizado do débito, com fundamento no artigo 523, 

§1º, do CPC. Assim, aliados ao contexto processual estão os comandos 

dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do CPC, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução. (...) Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao 

valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos 

termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 845707 Nr: 49364-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZIANE MARIA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028, MARILENE CORREA RAMOS - OAB:9.963 / MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, conforme 

certificado às fls. 222.

II – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do Código de Processo Civil.

III – Assim, Intime-se a parte executada, nos termos do artigo 523 do CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação da parte executada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 839847 Nr: 44301-72.2013.811.0041

 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: ORLANDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO 

PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAIANA APIO - OAB:16103-MT, 

LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:15.758-A/MT, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15.483-A/MT

 Decisão Interlocutória Vistos etc. (...) Assim, cumpra a parte requerente, 

no prazo de 30 dias, com o acima determinado, tomando as providências 

necessárias no sentido de regularizar o polo ativo da demanda. Intime-se o 

representante processual do de cujus, devidamente habilitado nos autos 

Dr. Lucivaldo Alves de Menezes para que se manifeste no prazo legal. 

Intime-se pessoalmente desta decisão, Elisete Costa Santana e Rendel 

Paganini de Cerqueira Caldas Santos, no endereço informado na petição 

de fls. 160, bem como para que colacionarem aos autos cópia legível da 

certidão de óbito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. II – Decorrido o prazo, certifique-se e renove-se a conclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 772905 Nr: 26030-49.2012.811.0041

 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: GUMERCINDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO SEVERINO FILHO - 

OAB:16269/GO, TIAGO DUTRA MORAIS - OAB:16202, WENDELL DUTRA 

VITAL - OAB:22269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PASQUALI 

PARISE - OAB:112.409, GUSTAVO PASQUALI PARISE - OAB:OAB/SP 

155574

 Vistos etc.

Gumercindo Antonio da Silva Junior propôs Ação de Adequação 

Contratual c/c Consignação em Pagamento e Pedido de Antecipação de 

Tutela pelo Rito Ordinário em face Banco BV Financeira S/A Cre. Finan., 

pleiteando, em suma, a revisão do contrato.

Compulsando detidamente os autos, constato a ausência de documentos 

necessários à propositura da ação. Em decisão de fls. 65 o juízo 

determinou a emenda à inicial, devendo o requerente adequar sua 

exordial, conforme preconiza os artigos 319, III e VI, 321 e 434, todos do 

CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Devidamente intimado o requerente, por seu patrono, não mais se 

manifestou nos autos, consoante certidão de fls. 69.

Logo, em virtude do não cumprimento da determinação de emenda à inicial, 

não havendo nos autos os documentos necessários para prosseguimento 

e julgamento do feito, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE 

sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso IV e artigo 

485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente, 

no entanto, obrigação esta que ficará suspensa por ser beneficiário da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

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

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 394220 Nr: 29902-77.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 50.

 II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 65/66; intime-se o 

executado, pessoalmente (via postal com AR), nos termos do §1º, do 

artigo 523, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 809772 Nr: 16258-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODESCHINI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 

LTDA, ELAINE CRISTIANE SILVA PEREIRA TODESCHINI

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

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença o acordo celebrado pelas partes 

extrajudicialmente, com a quitação do débito/contrato, consoante 

documentos de fls. 67/69, 70/72 e 73/78, com a concordância expressa 

dos executados, pondo fim ao litígio. Em consequência, julgo e declaro 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “c”, do Código de Processo Civil.

Honorários conforme pactuado, penúltimo parágrafo do acordo, e custas 

remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelos executados.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

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

P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 741772 Nr: 38616-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO CONQUISTA COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, LAUDEMIO DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOI – Em face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro, apenas e tão somente quanto ao executado 

não citado Laudemio da Costa.Condeno o Banco exequente em custas 
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processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído ao executado nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.II – Quanto ao executado citado 

(Posto Conquista Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda), 

a partir da publicação desta decisão, inicia seu prazo para pagar o débito 

ou opor embargos (decisão de fls. 46).III – Diante dos documentos trazidos 

pelo requerente (68/70, 72/75 e 76/78), defiro a substituição do polo ativo 

da presente demanda, devendo passar a integrá-lo Fundo de 

Recuperação de Ativos – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não Padronizados, registrando-se a alteração no sistema Apolo e na capa 

dos autos.Decorrido o prazo, certifique-se o necessário e retornem os 

autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 420051 Nr: 6142-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOBRES INDUSTRIA E COM. DE DERIVADOS 

DE CARNES LTDA - ME, LEARDINA DE OLIVEIRA RIBEIRO, NADYA 

RIBEIRO RAMOS, IZAC ALMEIDA DE OLIVEIRA

 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:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOI – Em face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro, apenas e tão somente quanto aos 

executados não citados Nobres Indústria e Comércio de Derivados de 

Carnes Ltda e Izac Almeida de Oliveira.Condeno o Banco exequente em 

custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.II – Quanto aos executados 

citados (Leardina de Oliveira Ribeiro e Nadya Ribeiro Ramos), a partir da 

publicação desta decisão, inicia seu prazo para pagar o débito ou opor 

embargos (decisão de fls. 50).Decorrido o prazo, certifique-se o 

necessário e retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 364902 Nr: 2907-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEAS MARIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição da ação, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo 

com fulcro nos artigos 487, inciso II, e 925, ambos do CPC.Condeno o 

Banco requerente apenas e tão somente em custas processuais e deixo 

de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em vista que não 

ocorreu o contraditório, não havendo advogado constituído nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 79849 Nr: 3457-76.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FRANCÊS E BRASILEIRO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., SANGO KURAMOTI, MATIKO NISHIMURA KURAMOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 Vistos etc.

Novamente comparece a executada, às fls. 888/890, questionando os 

valores bloqueados em sua conta bancária, pedindo a reconsideração das 

decisões de fls. 861/862 e fls. 875/876.

Apesar dos substanciosos argumentos expendidos pela executada, tenho 

que não merecem guarida, exatamente pelos fundamentos já elencados 

nas referidas decisões.

Desta forma, indefiro o pedido de reconsideração. Ademais, a 

reapreciação dos autos, somente é possível através do recurso cabível.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 769335 Nr: 22298-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO OURIVES FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 202.

 II – Proceda a Secretaria a abertura de novo volume dos autos, visto que 

o primeiro volume destes extrapola o número de folhas que comporta.

III – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil dispõe 

serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.

Dessa forma, condeno o banco executado ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

IV – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 216. Assim, 

intime-se o banco executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 

1º do Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos 

termos do artigo 523 do citado Código.

V – Defiro o pedido de levantamento do montante dos honorários de 

sucumbência, fixados na sentença, devidamente depositado pelo banco, 

conforme depósito de fl. 205, em favor da patrona do exequente.

 E para tanto, expeça-se alvará, dos valores depositados na Conta Única, 

extrato de fl. 219, na forma indicada à fl. 216-v, com os rendimentos 

creditados no período.

Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão.

 Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 780192 Nr: 33714-25.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRAPORT & MENEGUETTI LTDA, JONATAS 

DOS SANTOS TOMÁZ, JOSE ROQUE FRAPORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:20906/O

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor 

Solvente proposta por Banco Safra S/A em face de Irmãos Fraporti Ltda, 

Jonatas dos Santos Tomaz e José Roque Fraporti.

Relatou o Banco exequente que firmou com os executados uma Cédula de 

Crédito Bancário (Mútuo) n. 2084511, em 30/03/2012, no valor de R$ 

115.000,00, a ser pago em 15 parcelas mensais de R$ 9.684,32, pela qual 

ficaram inadimplentes com a primeira parcela vencida, totalizando o débito 

da quantia de R$ 128.139,33, atualizado até 30/07/2012.

A ação foi distribuída em 21/09/2012, a decisão inicial proferida em 

01/11/2012.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 742725 Nr: 39632-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO FERNANDO DE BARROS PIERONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, CLAUDIA DE AZEVEDO MIRANDA MENDONÇA - 

OAB:10457, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - OAB:10.064/MT, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122.249/RJ, EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE MELO - 

OAB:103.082/MG

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que a petição de fls. 294/295 é 

exatamente a petição de fls. 290/291.

Intime-se o exequente para manifestar-se acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença de fls. 296/303, no prazo legal.

Após, voltem-me os autos em conclusão. Intime-se. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 81414 Nr: 3795-16.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CRÉDITO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LICIO DA SILVA, ROSÁRIA SUSUK 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSÉ DA MATA - 

OAB:3.774/O-MT, LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:2.629/MT, 

THAÍS HELENA MARQUES DE SOUZA - OAB:6897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656/MT

 Vistos etc.

I – Ressalto que se encontra a presente execução suspensa quanto ao 

bem penhorado às fls. 258/259, cota parte de capital social, que é objeto 

dos embargos de terceiro apensos n. 2437-78.2018 (código 1282167).

II – Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

III – Após, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 322727 Nr: 1129-96.1984.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL RODRIGUES FERREIRA, GEOVANE 

MOREIRA DE SOUZA, CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTH SOUSA DOURADO - 

OAB:13788 - MT

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído aos executados nestes autos.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1159361 Nr: 35662-60.2016.811.0041

 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: JAIR PATROCINIO PEREIRA, LIZANDRA SEGALIN 

PATROCINIO PEREIRA, EMPRESA L. S. PATROCINIO PEREIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M GONZALES JUNIOR - 

OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA REGINA ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificar as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 29877 Nr: 4599-18.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODESSA DA AMAZÔNIA LTDA., ARI WOJCIK, 

SEBASTIÃO EDSON SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, LEONIR GALERA MARI - OAB:3.007-MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de fls. 77 e suspendo o presente feito pelo prazo de 1 

(um) ano, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil.

II – Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente pessoalmente (via 

postal, com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 224787 Nr: 32212-95.2005.811.0041

 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): INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BOM JESUS DE 

CUIABÁ, CECÍLIO FRANCISCO DAS NEVES PINTO, MARIA EDIMÉIA 

AMBRÓSIO PINTO

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

OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*, ELIANETH GLAUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

SILVA-DEFENSORA PÚBLICA - OAB:, GILBERTO MALTZ SCHEIR - 
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OAB:8848

 Vistos etc.

Tendo em vista o lapso temporal transcorrido desde a última atualização 

do débito exequendo (fls. 147/148), intime-se o exequente para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, indicar o valor atualizado da dívida.

Após, venham-me os autos em conclusão para análise do pleito de fl. 163.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 789754 Nr: 43780-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARISMAR NEGRISOLI COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO DE MORAES 

JÚNIOR - OAB:6208 - MT, JOSÉ GEOVALDO DA SILVA - OAB:6063/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se o requerido/embargante acerca da Impugnação aos 

Embargos Monitórios, fls. 52/62, no prazo legal.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 769867 Nr: 22862-39.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO DALLAGNOL NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Vistos etc.

I – Proceda-se à alteração da capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo, fazendo constar como Cumprimento de Sentença.

II – Indefiro o pedido de fls. 178/179 de remessa dos autos ao Contador 

Judicial.

Constata-se às fls. 130/131 que houve sentença e acórdão de Recurso 

de Apelação às fls. 159/163, com certidão de trânsito em julgado às fls. 

170, desta feita, deve prosseguir a execução com simples cálculos 

aritméticos, cumprindo o exequente os requisitos do artigo 509, §2º e 523 

do CPC.

Às fls. 173/176 trouxe o Banco executado o devido pagamento da 

condenação, com o respectivo cálculo atualizado.

Assim, proceda o exequente ao tramite do cumprimento de sentença, bem 

como traga o exequente planilha atualizada do valor que pretende 

executar, em vista da discordância de fls. 179, em 15 (quinze) dias.

Ademais, indique o exequente o número dos Bancos indicados às fls. 179 

para a devida expedição de alvará, bem como indique os valores a serem 

depositados em cada conta.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 383403 Nr: 19258-75.2009.811.0041

 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: ARLINDO PAZIN FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - 

OAB:8830/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B

 Vistos etc.

I – Como bem dito pelo douto patrono do requerente às fls. 75/78, 

encontra-se o presente feito em fase instrutória, e também os processos 

em fase de execução, não havendo possibilidade de proferir julgamento 

de mérito, diante do sobrestamento da demanda, em vista das decisões 

proferidas pelo Supremo Tribunal Federal.

II – Posto que, equivocadamente, não foi aqui determinado, especifiquem 

as partes as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no 

prazo de 10 (dez) dias.

III – Cumpridos os itens anteriores, novamente, e consoante decisões de 

fls. 68 e 74, tendo em vista as decisões proferidas pelo STF nos recursos: 

RE n. 591.797, RE n. 626.307 e no Agravo de Instrumento n. 754.745, nos 

quais os Ministros Relatores determinaram a suspensão de qualquer 

julgamento de mérito nos processos referentes a expurgos inflacionários 

em decorrência dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, 

respectivamente, determino ad cautelam a suspensão do presente feito.

Assim, após o julgamento dos mencionados Recursos, voltem-me os autos 

conclusos para julgamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 770460 Nr: 23482-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ERISVALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:6.618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro por ora, o pedido de citação por edital de fls. 88, tendo em vista 

tratar-se de medida de exceção, uma vez que o exequente não esgotou 

todos os meios disponíveis para localização do endereço do executado.

 Diante disso, intime-se o exequente, para adotar medidas visando o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 317175 Nr: 20470-05.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS AGUIAR RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6767/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, HERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO - 

OAB:73787/RS

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de levantamento do valor depositado na Conta Única, 

consoante extrato de fl. 138, em favor do banco requerido. E para tanto, 

expeça-se alvará do valor depositado na Conta Única, em favor do banco, 

na forma indicada à fl. 137, com os rendimentos creditados no período.

 II – Intime-se o banco requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

esclarecer acerca da discordância de fl. 137, uma vez que compulsando 

os autos vejo o mesmo já havia levantado a quantia indicada no alvará de 

fl. 119, que constava anteriormente depositada, bem, ainda, tendo em vista 

que oficiada a Conta Única, encaminhando cópia de cada uma das guias 

pagas, foi localizado apenas aquele valor indicado no extrato de fl. 138.

Prestados os esclarecimentos, renove-se a conclusão. Em, 

permanecendo o banco em silêncio, retornem os autos ao arquivo. 

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 891809 Nr: 24427-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO VIANA DA SILVA, 

CARLOS ALBERTO VIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro a substituição do polo ativo da presente demanda requerida às 

fls. 45, devendo passar a integrá-lo Rio Claro Fundo de Investimento em 

Direito Creditórios Não Padronizados, registrando-se a alteração no 

sistema Apolo e na capa dos autos.

II – Certifique-se a Secretaria acerca do cumprimento do mandado de 

citação da parte requerida.

III - Após, Intime-se, pessoalmente, o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover ao andamento do feito, consoante determina o 

artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 726726 Nr: 22552-67.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SIGARINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, VICTORAZZO E LOUZADA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

 Apesar de não ter sido devidamente intimado o banco executado para 

cumprir a sentença, este compareceu espontaneamente efetuando o 

pagamento do débito, conforme depósito de fl. 245.

Diante da concordância do exequente com o pagamento efetuado, 

conforme petição de fl. 252, tenho que o executado cumpriu sua 

obrigação.

 Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará do valor depositado na 

Conta Única, fl. 254, em favor do exequente, na forma indicada à fl. 252, 

com os rendimentos creditados no período.

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

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 67730 Nr: 897-30.1997.811.0041

 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): ADEMILSON FRANCO DE MOURA, GIZELIA 

SANTOS DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ TADEU REYES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP, FERNANDO JOSÉ BONATTO - OAB:25698/PR, JOAQUIM 

FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, ROSANE BARCZAK - 

OAB:47.394/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT, JONI DE ARRUDA PINTO - OAB:3600/MT, 

JORGE DE MORAES FILHO - OAB:3964/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos vejo que o pedido vindo às fls. 274/275 já foi 

analisado pelo Juízo na decisão de fl. 262, não tendo o Juízo localizado o 

bloqueio do valor que se refere o documento de fl. 276.

Com efeito, observo da ordem de bloqueio do sistema Bacen/Jud, cuja 

cópia aporta aos autos às fls. 278/282, que os valores encontrados pelo 

Juízo são diversos do montante indicado à fl. 276, bem como, constam 

junto ao sistema como desbloqueados (ordem de desbloqueio cumprida 

integralmente).

Assim, novamente, não vejo como acolher o pedido de desbloqueio vindo 

às fls. 274/275. Intime-se. Cumpra-se, servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 821519 Nr: 27711-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI, 

LUIZ CARLOS DE JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Proceda a Secretaria à renumeração dos autos a partir das fls. 70, pois 

a numeração está errada a partir desta.

II – Intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, comprovar nos autos o 

cumprimento da carta precatória (fls. 67/70), no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção da ação e arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 404613 Nr: 36412-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONASSINA E FREIRE LTDA, JOSE 

FRANCISCO FREIRE, ROSMERI TERESINHA BONASSINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial proposta 

por HSBC BANK BRASIL S/A – Banco Múltiplo em face de Bonassina e 

Freire Ltda, José Francisco Freire e Rosmeri Teresinha Bonassina.

Devidamente citados os executados para o pagamento do débito, os 

mesmos não pagaram a dívida e nem ofereceram bens a penhora, razão 

pela qual o exequente pugna pela penhora on-line de ativos financeiros em 

nome dos demandados.

Tendo em vista o extenso lapso temporal decorrido desde a propositura da 

execução, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar 

o valor atualizado do débito exequendo.

Após, venham-me os autos em conclusão para análise do pleito de fl. 97.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 732011 Nr: 28162-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO CASTILHO ROCKENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CASTILHO 

ROCKENBACH - OAB:6685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 177.

 II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 178/179; intime-se 

o executado, pessoalmente (via postal com AR), nos termos do §1º, do 

art. 523, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 867953 Nr: 7913-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO ROCHA DE PAULA - ME, EDNALDO 

ROCHA DE PAULA, EMERSON ROCHA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 

26.03.2007, defiro o pedido de penhora online constante de fls. 55/56 do 

exequente Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A – MT 

Fomento, CNPJ 06.284.531/0001-30, e, para tanto ordeno que se oficie ao 

Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio 

de valores até o montante do débito atualizado até 07/05/2017, - R$ 

11.302,97 (onze mil, trezentos e dois reais e noventa e sete centavos) -, 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

aos executados: Ednaldo Rocha de Paula – ME, CNPJ n. 

13.215.767/0001-80, Ednaldo Rocha de Paula, CPF n. 667.170.781-20 e 

Emerson Rocha de Paula, CPF n. 920.351.321-34, fls. 05/06, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação 

ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos 

termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os 

necessários.Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 229132 Nr: 36249-68.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI EMPREENDEDORES - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILIN VOLKES SOARES DA COSTA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUÍS ALVES - 

OAB:7432/MT, ANDREA ALFARO - OAB:15.941/MT, DIEGO DE ALMEIDA 

VARGAS NUNES - OAB:10220, EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Vistos etc.I – Proceda-se, com urgência, à alteração na capa dos autos e 

no sistema Apolo, devendo incluir como executada: Marilin Volkes da 

Costa Soares, CPF 545.930.771-68, consoante pleito de fls. 69/73 e 

decisão de fls. 74.II – (...) Ante as disposições do Provimento n. 

004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de penhora online 

constante de fls. 126/127 e 154/156 do exequente Cooperativa Sicredi 

Empreendedores MT, CNPJ n. 04.904.878/0001-02, e, para tanto ordeno 

que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado 

até 07/08/2017, - R$ 52.360,19 (...) -, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes aos executados: Marilin 

Volkes da Costa Soares – ME, CNPJ n. 05.062.941/0001-73 e Marilin 

Volkes da Costa Soares, CPF 545.930.771-68, fls. 02 e , e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação 

ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos 

termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os 

necessários.Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 797689 Nr: 4072-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IRACIR DOS SANTOS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, fixo a multa de 10% (dez por cento), com fundamento no artigo 

523, §1º, do CPC.Aliados ao contexto processual estão os comandos dos 

artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 

26.03.2007, defiro o pedido de penhora online constante de fls. 72/73 do 

exequente Canopus Administradora de Consórcio S/A, CNPJ 

68.318.773/0001-54, e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central 

do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até 

o montante do débito atualizado até 05/07/2017, - R$ 28.305,68 (vinte e 

oito mil, trezentos e cinco reais e sessenta e oito centavos) -, que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes ao 

executado: Maria Iracir dos Santos, CPF n. 814.573.081-34, fls. 05, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de 

Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez)  d ias. Int ime-se e cumpra-se,  expedindo-se os 

necessários.Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 830934 Nr: 36624-88.2013.811.0041

 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: RAPHAEL NUNES DUARTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO ANDRE DA ROSA 

MIGUEIS - OAB:14.738-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435

 Vistos etc.

Tendo em vista a decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 

1.578.526 – SP, no qual o Ministro Relator determinou a suspensão de 

tramitação dos processos pendentes que versem sobre a questão 

afetada, ou seja, acerca da validade da cobrança, em contratos 

bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro de 

contrato e/ou avaliação do bem, até julgamento final do referido Recurso, 

assim, determino ad cautelam a suspensão do presente feito.

Assim, após o julgamento do mencionado Recurso, com a devida certidão 

de trânsito em julgado, voltem-me os autos conclusos para julgamento.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 423471 Nr: 7863-52.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO MORAES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. V. FINANCEIRA S/A

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

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILLY GOMES DA COSTA - 

OAB:15934, FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:18473-A OAB/MT, MOISES 

BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a constituição de novos patronos , antes de findar o prazo 

recursal, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte requerida da decisão de fls 370, cujo teor vem a 

seguir transcrito: Vistos etc. O exequente apresentou às fls. 369, 

Embargos de Declaração da sentença proferida às fls. 368 dos autos, 

alegando a existência de omissão pleiteando o acolhimento destes para 

suprir ponto omisso e aclarar a r. decisão. Atendendo ao comando do art. 

1024 do CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório.Fundamento 

e Decido.Segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm 

finalidade de completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de 

Processo Civil Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 

781). Trata-se de irresignação no tocante a equívoco cometido pelo Juízo, 

na sentença proferida à fl. 368, quando determinou o levantamento dos 

valores depositados na Conta Única, extrato de fls. 366/367 em favor do 

banco.Noticia o exequente que referente ao débito aqui discutido realizou 

a quitação extrajudicial junto ao banco, comprovante de fls. 270.Que 

diante da quitação, os valores aqui consignados devem ser levantados 

pelo próprio exequente.Tendo em vista os substanciosos argumentos 

expendidos pelo exequente, tenho que merece acolhimento seu 

pedido.Com essas considerações, conheço do embargos declaratórios e 

acolho os mesmos, apenas e tão somente para determinar que os valores 

depositados às fls. 366/367 sejam levantados pelo exequente. Assim, 

expeça-se alvará dos valores depositados na Conta Única de fls. 365/367 

em favor do exequente: Ronaldo Moraes de Souza, na forma indicada à fl. 

352, com os rendimentos creditados no período.Após, arquivem-se os 

autos. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1074403 Nr: 57289-57.2015.811.0041

 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: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147, MAIRA MUSSOI TEIXEIRA - OAB:OAB/RS. 86527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Vistos etc.

I – Intime-se o advogado da parte requerida para regularizar sua 

representação processual, ante a ausência de procuração e/ou 

substabelecimento lhe outorgando poderes para representação do 

requerido, no prazo de 05 (cinco) dias.

II – Tendo em vista que o requerido interpôs agravo de instrumento contra 

a decisão proferida nos autos de Recuperação Judicial sob o n. 

38455-06.2015.811.0041 (código 1033688) pela 1ª Vara Cível 

Especializada em Recuperação Judicial e Falência desta Comarca de 

Cuiabá/MT.

Ante a concessão da liminar proferida no Recurso de Agravo de 

Instrumento sob o n. 1002004-20.2017.811.000. Suspendo os efeitos da 

decisão de fls. 233, no que tange a liminar e expedição de mandado de 

busca e apreensão do veículo até o julgamento final do referido recurso.

 Aguarde-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 401398 Nr: 33740-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PROGRESSO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo 

para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito.Desta forma, por 

tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição 

intercorrente nos casos em que o requerente não parece colaborar com a 

solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem 

mesmo dando o devido impulsionamento. Neste sentido, colaciona-se o 

seguinte entendimento:(...).Com base nestas premissas, conforme já 

demonstrado, o reconhecimento da prescrição intercorrente merece 

acento, na medida em ¬que a impossibilidade de satisfação do crédito 

cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo 

a prescrição, ex vi, art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 

2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro no artigo 487, II, do CPC.Condeno o Banco 

requerente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento 

de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído à 

requerida nos autos pela ausência da execução da liminar.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1098061 Nr: 9721-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIANO LOURENÇO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO LOURENÇO SANCHES 

- OAB:11.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pena de Moura 

França - OAB:138190/SP

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial para levantamento da quantia depositada 

nestes autos ao patrono do exequente, consoante informação de fls. 57.

Diante da certidão de trânsito em julgado de fls. 51, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 898797 Nr: 28909-58.2014.811.0041

 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): CIDNEY MARTINS TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:1892-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEFFERSON ALMEIDA DE SA - 

OAB:15761

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise aos autos aferi que consta encartada aos 

autos o Alvará n 342809-5/2017 o qual está com o "status" PAGO , bem 

como não consta nenhum valor na Conta única pendente de liberação, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 
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intimar a parte autora para inidicar nos autos, quais os valores que ainda 

não foram vinculados e estão pendentes de liberação, no prazo de 05 

(cinco) dias, SOB PENA DE REARQUIVAMENTO ante o findar da prestação 

jurisdicional com a expedição da certidão de trânsito as fls 107.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 813994 Nr: 20466-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO JUNIO DE OLIVEIRA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOROCRED CFI S/A

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

FILHO - OAB:14760/MT, OSCAR CÉSAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - 

OAB:6.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO ROSSI - 

OAB:282.542/SP, MARCELO MOREIRA DE SOUZA - OAB:140.137/SP

 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 REQUERIDA para manifestar no prazo legal quanto aos 

valores depositados de fl. 143/145, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 959282 Nr: 6409-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS MARQUES DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS H. DOS SANTOS 

SILVA - OAB:14.696N/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte AUTORA para 

informar os dados bancários do autorizado para proceder à expedição de 

alvará de levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP, NO PRAZO DE CINCO DIAS, sob pena de 

arquivamento do processo, no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 962236 Nr: 5777-35.2015.811.0041

 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: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDI PEREIRA CAVALCANTE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA FERREIRA PINTO - 

OAB:17262/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAR a requerente para informar 

os dados bancários do autorizado para proceder à expedição de alvará 

de levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP, NO PRAZO DE CINCO DIAS, sob pena de 

arquivamento do processo, no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 223287 Nr: 31043-73.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Compulsando os autos observo que o exequente foi intimado na pessoa 

de seu advogado, bem como pessoalmente, consoante certidão de fls. 52, 

havendo o retorno da correspondência com o motivo “mudou-se” (fls. 49).

Constitui dever da parte manter o endereço atualizado nos autos do 

processo a fim de efetivar a intimação dos atos processuais. Bem ainda, 

consoante determina o artigo 274, parágrafo1º do CPC.

Verifica-se assim o desinteresse processual do exequente.

Diante disso, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os presentes 

autos, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 778905 Nr: 32334-64.2012.811.0041

 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: CRISTIANO BARBOSA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 Vistos etc.

I – Expeça-se Alvará Judicial para levantamento da quantia depositada 

nestes autos em nome do patrono da requerente, consoante informação 

às fls. 111v.

II – Certifique a Secretaria acerca do trânsito em julgado da sentença de 

fls. 110.

Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os presentes autos, com 

as cautelas de estilo.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1026236 Nr: 34894-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MARLON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:11060-AOAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Compulsando os autos verifico que as partes firmaram acordo, cujo 

término ocorrerá em 05/10/2018.

II – Defiro o pedido de fls. 64/66 e suspendo a execução nos termos do 

art. 922 do Código de Processo Civil.

III – Aguarde-se na Secretaria o cumprimento do acordo. Decorrido o 

referido prazo, intime-se o exequente pessoalmente (via Postal com AR), e 

seu patrono, via imprensa, para informar acerca do cumprimento do 

acordo, no prazo de 10 (dez) dias.

Após retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 78422 Nr: 4028-47.1996.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAHIFF WIHBY, CLAUDIO ROBERTO WIHBY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FRANCÊS E BRASILEIRO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H. GUIMARÃES - 

OAB:3515-MT

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

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

 Vistos etc.

I – Traslade-se cópia da sentença de fls. 189/199 e decisão final do 

Recurso de Apelação de fls. 409/419, para os autos apensos de 

n.1822/2008 (código 78419). Após, desapensem-se os autos.
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II – Defiro o pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para 

localização de bens dos executados:

 - Rahiff Wihby – CPF nº 013.468.739-68;

- Cláudio Roberto Wihby – CPF nº 487.275.551-00.

Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre o resultado da 

consulta no Sistema da Delegacia da Receita Federal, no prazo de em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 772983 Nr: 26113-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO RONDON

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CARVALHO BADINI DOS 

SANTOS - OAB:15393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, conforme 

certificado à fl. 223.

II – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do Código de Processo Civil.

III – Assim, Intime-se o executado, nos termos do artigo 523 do CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação dos executados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 775360 Nr: 28614-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WISIS LAURINDO DA SILVA, 

SÔNIA REGINA GAMA LAURINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 49/50, juntou as 

publicações do edital de citações dos executados.

Extrai-se da certidão de fls. 52 que, embora citados por edital, os 

executados não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 52 informando que os executados 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 706162 Nr: 407-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.DA SILVA ARAUJO COMERCIO ME, 

DAYANA DA SILVA ARAUJO

 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:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 80 e suspendo a execução, pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente (via 

postal, com AR), e seu advogado, via imprensa, para adotar medidas 

visando o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1103488 Nr: 11926-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILISE DA SILVA GODOIS – ME, MARILISE 

SILVA GODOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Oficie-se à Conta Única do Poder Judiciário, para vincular a estes 

autos, os numerários bloqueados e transferidos, via Sistema Bacenjud, 

encaminhando-se cópia do detalhamento de ordem judicial de bloqueio dos 

valores de fls. 74/75, no prazo de 02 (dois) dias.

II – Compulsando os autos verifico que as partes firmaram acordo, cujo 

término ocorrerá em 14/07/2022.

III – Defiro o pedido de fls. 77/81 e suspendo a execução nos termos do 

art. 922 do Código de Processo Civil.

IV – Aguarde-se na Secretaria o cumprimento do acordo. Decorrido o 

referido prazo, intime-se o exequente pessoalmente (via Postal com AR), e 

seu patrono, via imprensa, para informar acerca do cumprimento do 

acordo, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1040053 Nr: 41650-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C F DE OLIVEIRA PRODUTOS 

AGROPECUARIOS ME, CLEBERSON FERREIRA DO LIBANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, MAURO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Banco Bradesco S/A propôs Ação Monitória em face de C.F. de Oliveira 

Prod. Agropecuários ME e outros, no entanto o requerente deixou de 

recolher as taxas judiciárias de distribuição.

O requerente foi devidamente intimado às fls. 15, para providenciar o 

recolhimento das custas do processo, entretanto juntou novamente cópia 

do comprovante das custas iniciais apresentadas às fls. 14.

Não comprovando nos autos o pagamento da taxa judiciária de 

distribuição.

 Ante a ausência do recolhimento da taxa judiciária de distribuição, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 

IV do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 952369 Nr: 1146-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON MILITÃO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Cumpra a Secretaria a decisão proferida às fls. 14/16, pelo juízo 

deprecante da Comarca de Jaciara - MT, no endereço indicado às fls. 06, 

com urgência, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do 

CPC.

Ressaltando que o comprovante de depósito de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça encontra-se às fls. 18.

Após, cumprida com êxito, devolva-se à Comarca de Origem, mediante a 

adoção das formalidades legais.

Às providências. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1045248 Nr: 44032-62.2015.811.0041

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NTC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15.484-A, Rafaelle oliveira noronha - OAB:12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o autor para manifestar acerca da certidão negativa lavrada pelo 

Sr. Oficial de Justiça às fls. 31, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução dos autos à Comarca de 

Origem, observadas as providências pertinentes.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1093872 Nr: 7883-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP, 

JAILSON COUTO RIBEIRO, KAELYA LEAL DOS SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro a emenda à inicial.

2. Citem-se os executados para pagarem a dívida em 03 (três) dias, 

consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo 

Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do mesmo 

Códex.

3. Não havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem 

como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da 

penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de 

Processo Civil.

4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil.

5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, 

conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o 

pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão 

reduzidos à metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 

827, do Código de Processo Civil.

6. Intime-se o exequente para que deposite o comprovante de pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado.

7. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 309855 Nr: 17550-58.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA DOS SANTOS - ME, CARLA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, JOAO 

PAULO CARVALHO DIAS - Defensor Público - OAB:DEFENSOR 

PÚBLIC

 Vistos etc.Tendo em vista o comparecimento espontâneo da requerida 

aos autos, por intermédio de advogado, ofertando contestação às fls. 

42/45, dou a requerida por citada.Devidamente citada para pagamento do 

débito, a parte executada não pagou a dívida e nem ofereceu bens à 

penhora. Posteriormente, as partes entabularam acordo, consoante fls. 

54/55, no entanto a executada descumpriu a avença, conforme petição de 

fls. 60/61.Aliados ao contexto processual sobredito estão os comandos 

dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, ambos do 

Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para 

fins de penhora para garantir a execução.Defiro o pedido de penhora 

on-line constante de fls. 60/61, e, para tanto ordeno que se oficie ao 

Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio 

de valores até o montante do débito no valor de R$ 88.691,13 (oitenta e 

oito mil, seiscentos e noventa e um reais e treze centavos), que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos 

Executados: Carla dos Santos ME – CNPJ nº 07.527.265/0001-91 e Carla 

dos Santos – CPF nº 020.193.031-59, conforme ali indicado (...) Intimem-se 

os executados, dando-lhes ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 35035 Nr: 6897-12.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE CRÉDITO NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

I - Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença transitada 

em julgado, fls. 182.

II - Desentranhe-se a petição de fls. 202/205, tendo em vista ser estranha 

aos presentes autos, entregando-a ao seu subscritor, mediante recibo.

 III - Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 194/196 para 

pagamento do débito, intime-se o executado, pessoalmente (via postal com 

AR), nos termos do §4º, do artigo 513 c/c artigo 523, ambos do Código de 

Processo Civil.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) dias sem o devido 

pagamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 35038 Nr: 6898-94.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE CRÉDITO NACIONAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO MACHADO CHERULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado às fls. 26/27, com transito em 

julgado.

II - Em vista disso, proceda-se às anotações de praxe nos autos e no 

sistema Apolo, alterando para cumprimento de sentença..

III - Intime-se a parte autora, para trazer aos autos o cálculo do débito, a 

fim de possibilitar a análise do pedido de fls. 66/68, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento do pedido.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 842884 Nr: 46835-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSE ARAUJO DA SILVA ME, 

MARCOS JOSE ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro a substituição do polo ativo da presente demanda requerida às 

fls. 80/93, devendo passar a integrá-lo Iresolve Companhia Securitizadora 

de Créditos Financeiros S/A, registrando-se a alteração no sistema Apolo 

e na capa dos autos.

II – Intime-se, pessoalmente, a exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover ao andamento do feito, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 757125 Nr: 9284-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T P P DE ALMEIDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Compulsando detidamente os autos, constato que após a conversão da 

busca e apreensão em ação de execução, sequer houve tentativa de 

cumprimento do mandado de citação, por inércia do próprio requerente.

II - Desta feita, deixo para apreciar o pleito de fls. 79/81 em momento 

oportuno.

III - Assim, intime-se o requerente para efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça ou informar que fornecerá os meios ao mesmo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para o devido cumprimento do mandado, sob 

pena de indeferimento do pedido retro.

IV – Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1026559-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LUCILA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO OAB - MT1933-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO EDUARDO GENIU DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1026559-75.2017.8.11.0041 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 do oficial de justiça , 

no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 15 de março de 2018 Katiúscia Marcelino 

Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000204-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SONIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

HILDO PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO SAMPAIO (REQUERIDO)

SILVANA GLÓRIA DO NASCIMENTO SAMPAIO (REQUERIDO)

ZENILDO PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

MARIA BENEDITA PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

LAYSE PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

JOSÉ LEANDRO SAMPAIO (REQUERIDO)

ADONIS PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

LUCIENE PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

ALFREDINA ALEXANDRINA PACHECO (REQUERIDO)

LEONIL PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1000204-91.2018.8.11.0041 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, 15 de março de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011050-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALMEIDA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

MARTA CRISTINA DE JESUS ALBUQUERQUE NOGUEIRA (REQUERENTE)

PAULO FRANCISCO JESUS ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMBROSINA DE JESUS ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1011050-07.2017.8.11.0041 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 , no prazo de 5 dias, apresentar a certidão de 

nascimento/casamento da curatelada, a fim de que seja expedido o 

mandado de inscrição. CUIABÁ, 15 de março de 2018 Katiúscia Marcelino 

Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 959490 Nr: 4587-37.2015.811.0041

 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: NRC, SMRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO - 

OAB:16.362/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e com amparo no parecer ministerial de fls. 66/67 e 

104, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e DECRETO 

O DIVÓRCIO de NEUZA RODRIGUES CORRÊA OLIVEIRA e ADEMILTON 

BARROS DE OLIVEIRA, com fundamento nos arts. 226, §6º, da 

Constituição da República, declarando cessados todos os deveres 

inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens.Nos 

termos do art. 17 da Lei nº 6.515/77, a autora voltará a usar o nome de 

solteira: NEUZA RODRIGUES CORRÊA.EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de 

Registro Civil para averbação. Ademais, observando o trimômio 

necessidade-capacidade-proporcionalidade, CONDENO o requerido 

ADEMILTON BARROS DE OLIVEIRA, ao pagamento mensal de alimentos à 

requerente, que arbitro definitivamente em 20% (vinte por cento) de sua 

renda líquida mensal, mediante desconto direto em folha de 

pagamento/benefício previdenciário e ao pagamento do plano da saúde já 

existente em seu favor, por tempo indeterminado, diante da improvável 

recuperação da autora. Ressalto que, a prestação alimentícia deverá 

incidir, também, nas verbas de 13º salário e férias. EXPEÇA-SE ofício à 

Secretaria de Estado de Gestão, para que efetue/confirme o desconto da 

pensão alimentícia diretamente em folha de pagamento/benefício 

previdenciário, depositando-a na conta corrente em nome da curadora da 

autora, Solange Maria Rodrigues Correa, agência nº. 2960-2, conta 

poupança nº. 26.623-X, variação 51, Banco do Brasil. Por fim, o bem 

imóvel, de matrícula 33.445 – fl. 73, quanto à parte ideal que cabe ao 

requerido, fica partilhado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para 

cada uma das partes. Transitada em julgado, procedam-se as baixas e 

anotações legais, arquivando-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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1163551 Nr: 37380-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO BERTUCINI - 

OAB:5.269/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA GUIDIO 

NEVES - OAB:OAB/MT 20369, ARMANDO OTAVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2.356/MT

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSOJUÍZO DA 4.ª VARA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁProcesso n. 

37380-92.2016.811.0041 – Cód. 1163551Ação: Divórcio Litigioso Vistos, 

etc... Atento ao noticiado e postulado pelo d. patrono do Requerido, 

necessário ressaltar que, embora entenda possível, em certos casos, o 

adiamento da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 

16/03/2018 às 14:00 horas, isso somente é plausível em situações 

excepcionais, inclusive, quando se trata de compromisso profissional que 

não possa ser cumprido por outro advogado, por ausência de procuração 

ou substabelecimento.No entanto, o pedido de redesignação em questão 

se dá em razão dos patronos habilitados neste processo serem os únicos 

responsáveis pela presente ação e, ainda, que os mesmos se 

encontrarão em viagem fora da Comarca, fls. 636/637, o que não seria 

motivo suficiente para o deferimento do pedido, uma vez que poderia o d. 

patrono substabelecer á outro colega. (...) Todavia, considerando que o 

Magistrado Titular da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões se 

encontra em licença médica, hei por bem, acolher excepcionalmente, por 

esse motivo, o pedido de redesignação.No entanto, por se tratar de 

processo complexo, deixo de fixar data para realização da audiência de 

instrução e julgamento, que deverá aguardar até o retorno do Magistrado 

Titular da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões.Intimem-se as 

partes, através de seus d. patronos, dos termos desta decisão.Às 

providências.Cuiabá, 14 de março de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de 

Direito em Substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429679 Nr: 10779-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DANÚBIO LOPES SOARES, GEORGE ALBERTO 

VENZON BORGES, FERNANDA VENZON BORGES, ROBERTA VENZON 

BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALMOR LUIZ VENZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107, MAURÍCIO BANDEIRA DE CASTRO - OAB:27.162/RS, 

ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - OAB:7276-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROSEMERI MITSUE 

OKAZAKI TAKEZARA, para devolução dos autos nº 

10779-59.2010.811.0041, Protocolo 429679, 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.: 829076 Nr: 34910-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC, VADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS., DANIELLE 

CRISTINA PREZA DALTRO DORILÊO- DEFENSORA PUBLICA - 

OAB:DEFENSORA P., DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 34910-93.2013.811.0041, 

Protocolo 829076, 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.: 452392 Nr: 24546-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE ALBERTO VENZON BORGES, ROBERTA 

VENZON BORGES, FERNANDA VENZON BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DANÚBIO LOPES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMERI MITSUE OKAZAKI 

TAKEZARA - OAB:7276-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107, NAIME MARCIO MARTINS MORAES - OAB:3847 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROSEMERI MITSUE 

OKAZAKI TAKEZARA, para devolução dos autos nº 

24546-67.2010.811.0041, Protocolo 452392, 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.: 225351 Nr: 32680-59.2005.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TSM, JSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JODER BESSA E SILVA - 

OAB:17.779, JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO JUNIOR - OAB:4636, 

JULIANA RODRIGUES - OAB:18278/O, MARAÍSA FONSECA ZANCHETA 

- OAB:17.310, MARAÍSA FONSECA ZANCHETA - OAB:17310/O, 

UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGARA HUIANE CARINHENA - 

OAB:10488/MT, HIGOR H. CARINHENA - OAB:8.061-B, Higor Huynter 

Carinhena - OAB:8061-b/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 32680-59.2005.811.0041, 

Protocolo 225351, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702629 Nr: 37250-15.2010.811.0041

 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: MDFDS, DAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA 

NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 37250-15.2010.811.0041, 

Protocolo 702629, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1079813 Nr: 1404-24.2016.811.0041

 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: BEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCAS, JAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO MAURÍCIO CAPITULA - 

OAB:OAB/MT 14.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1079813

Vistos etc.

Tendo em vista que, não foi possível a intimação das partes, suspendo a 

realização da audiência designada às fls.84, para momento oportuno.

Intime-se a nobre Defensoria Pública e o culto advogado da parte autora 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o endereço atualizado das 

partes.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 14 de março de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029495-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA OAB - MT16363/O (ADVOGADO)

Rubia Simone Leventi OAB - MT0013463A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSANA PRISCILA DE OLIVEIRA LOPES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Autos nº 1029495-73.2017.8.11.0041 – PJE 

Espécie: [Petição de Herança] Parte Autora: ELIANE MARIA PIRES PARTE 

RÉ: HOSANA PRISCILA DE OLIVEIRA LOPES INTIMANDO(A, S): HOSANA 

PRISCILA DE OLIVEIRA LOPES, RG: 1883695-0 SSP/MT, CPF: 

044.253.791-36, ENDEREÇO: LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/09/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 

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 integrar a 

relação processual e, responder, querendo, a ação, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: ELIANE MARIA PIRES interpôs a 

presente ação Ordinária de Direito Real de Habitação com Pedido de Tutela 

de Urgência em face de HOSANA PRISCILA DE OLIVEIRA LOPES, 

requerendo o direito de continuar habitando no imóvel onde a autora 

residia com o falecido marido. DESPACHO: Vistos etc. Defiro a gratuidade 

postulada, com fundamento na Lei nº 1060/50. Trata-se de Ação Ordinária 

de Direito Real de Habitação com Pedido de Tutela de Urgência proposta 

por Eliane Maria Pires Lopes, em desfavor da herdeira do de cujus, 

Mirason José Lopes, qual seja, Hosana Priscila de Oliveira Lopes, ambas 

devidamente qualificadas nos autos. Narra a exordial que, a requerente e 

o de cujus constituíram matrimônio, na data de 06/12/1980, sob o regime 

da Comunhão Universal de Bens, bem como, constituíram o lar conjugal, no 

imóvel situado à Rua 06, Nº 12, Quadra 06, Bairro: Coophamil, Cuiabá-MT, 

sendo este, o único imóvel pertencente ao casal, inclusive, local de 

moradia atual da autora. Afirma, ainda, que, teme pela turbação da sua 

moradia, uma vez que, a requerida informou à requerente que “a colocaria 

para fora do imóvel”, sob o argumento de que detém o direito de proceder 

com a venda do mesmo. Requer, assim, o reconhecimento judicial do 

direito real de habitação da autora, no único imóvel do casal, utilizado até 

os dias atuais, para fins de moradia. Quanto ao pedido liminar, defiro-o 

para conceder à autora, provisoriamente, o direito de continuar habitando 

no imóvel, determinando assim, que a requerida abstenha-se de turbar o 

bem, uma vez que, conforme consta no Id de nº 9997656 dos autos, a 

certidão de matrícula do referido imóvel, encontra-se em nome da autora, 

bem como, do de cujus, e que nelie residia o casal, sendo agor, moradia 

da viúva. Designo audiência de conciliação, para o próximo dia 13 de 

dezembro de 2017, às 12:30 horas, a ser realizada pelo ilustre Conciliador 

desta Vara Judicial. Cite-se[1] a requerida e, intimem-se ambas as partes, 

a fim de que compareçam à audiência, acompanhados 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 citação e intimação. Intime-se a 

autora, por meio de seu ilustre advogado. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de 

novembro de 2017. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito DESPACHO ID 11070081: Vistos etc. Em atenção às 

informações do id:11065570, suspendo a realização da audiência 

designada no id: 10490516 e, determino que, se promovam buscas, junto 

aos Sistemas conveniados, visando a obtenção do endereço da 

demandada Hosana Priscila de Oliveira Lopes, CPF: 044.253.791-36. 

Frustradas as buscas acima mencionadas, defiro o pedido de citação, 

conforme pleiteado, pelo prazo de 20 (vinte) dias. Faça constar do edital, a 

advertência contida no inciso IV do art. 257 do CPC. Transcorrido o prazo 

determinado, sem manifestação da parte ré, remetam-se os autos à nobre 

Defensoria Pública que, ora nomeio como curadora especial da requerida, 

conforme disciplina o art. 72, II do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de 

dezembro de 2017. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito OBSERVAÇÕES: Em caso de revelia será nomeado 

curador especial, nos termos do artigo 257, IV do CPC. Eu, EMELYN DE 

SOUZA ZANELLA, Estagiária, digitei. CUIABÁ, 8 de março de 2018 . 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021946-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN IRENIR CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809/O 

(ADVOGADO)

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT0015283A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENILTO DA CRUZ ALVES (RÉU)

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: 

1021946-46.2016.8.11.0041 AUTOR: EVELYN IRENIR CORREA RÉU: 

GENILTO DA CRUZ ALVES Visto. Considerando a ausência da parte 

autora e de seus advogados na audiência de conciliação, intime-a por 

carta com aviso de recebimento para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova o regular andamento do feito, sob pena de extinção. Se não for 

recebida a correspondência no endereço informado nos autos, intime-se 

por edital. Decorrido o prazo, certifique-se e renove-se a conclusão. 
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Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022536-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA DE SANT ANA E SILVA (REQUERENTE)

OLIVIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTONIEL DE MATOS OAB - MT0002825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIL SANT ANA DA SILVA (INVENTARIADO)

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: 

1022536-86.2017.8.11.0041 REQUERENTE: OLIVIO FERREIRA DA SILVA, 

HILDA DE SANT ANA E SILVA INVENTARIADO: ODENIL SANT ANA DA 

SILVA Visto. Intimem-se os requerentes para que, no prazo de 10 (dez( 

dias, manifestem-se sobre a petição juntada ao processo com id. 

11344407. Após, renove-se a conclusão. Cumpra-se. Cuiabá, 15.3.2018. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006532-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE ROBERTA FIGUEIREDO CAMPOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO OAB - MT8938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER ALVES (RÉU)

FATIMA REGINA MANNARINO ALVES (RÉU)

Outros Interessados:

JOAO VITOR CAMPOS DE OLIVEIRA MANNARINO ALVES 

(REPRESENTADO)

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: 

1006532-71.2017.8.11.0041 AUTOR: ELAINE ROBERTA FIGUEIREDO 

CAMPOS DE OLIVEIRA RÉU: VALTER ALVES, FATIMA REGINA 

MANNARINO ALVES Visto. Em razão da comunicação de que os 

requeridos ainda não foram citados, e que para eles seria custoso o 

comparecimento meramente para realização da audiência de conciliação, 

visto que residem no Estado do Rio de Janeiro, em observância a garantia 

da razoável duração do processo, determino que sejam citados os 

requeridos para que apresentem defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de confissão e revelia. Comunique-se o juízo deprecado com 

urgência, antes que seja devolvida a carta precatória. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002026-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARY DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT0017514A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA DA SILVA LEONEL FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002026-52.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ARY DIAS FERREIRA 

REQUERIDO: SEBASTIANA DA SILVA LEONEL FERREIRA Visto. 

Considerando a ausência da parte autora e de seus advogados na 

audiência de conciliação, intime-se o requerente por carta com aviso de 

recebimento para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção. Se não for recebida a 

correspondência no endereço informado nos autos, intime-se por edital. 

Decorrido o prazo, certifique-se e renove-se a conclusão. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021429-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DUARTE E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT0008616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARGEMIRA DUARTE E SOUZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1021429-41.2016.8.11.0041 REQUERENTE: CLEIDE DUARTE E SOUZA 

INVENTARIADO: ARGEMIRA DUARTE E SOUZA Visto. Intime-se a 

inventariante, por carta com aviso de recebimento, para que promova o 

regular andamento do processo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Caso a carta não seja recebida no endereço informado no 

processo, certifique-se e promova-se a citação por edital. Decorrido o 

prazo, certifique-se e renove-se a conclusão para extinção do processo. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016308-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCY CARMEM DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA GLORIA BARBOSA DE CASTRO (REQUERIDO)

THIAGO BARBOSA DE CASTRO (REQUERIDO)

ANDRE LUIZ BARBOSA DE CASTRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA WOLF OAB - SP382775 (ADVOGADO)

GUSTAVO CASTRO GARCIA OAB - MT0013460A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1016308-95.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOCY CARMEM DE MORAES 

REQUERIDO: ELZA GLORIA BARBOSA DE CASTRO, THIAGO BARBOSA 

DE CASTRO, ANDRE LUIZ BARBOSA DE CASTRO Visto. Intime-se a 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a 

contestação apresentada pelos requeridos. Cumpra-se. Cuiabá, 

15.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036851-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU SEGATTO PEREIRA (AUTOR)

VANILA JUDITH CORREA DE MATOS SEGATTO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU SEGATTO PEREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1036851-22.2017.8.11.0041 AUTOR: VANILA JUDITH CORREA DE MATOS 

SEGATTO PEREIRA, ELISEU SEGATTO PEREIRA RÉU: ELISEU SEGATTO 

PEREIRA Visto. Eliseu Segatto Pereira e Vanila Judith Correa de Matos 

Segatto Pereira ingressaram com a presente ação, visando extinguir, de 

forma consensual, a pensão alimentícia, nos termos da inicial. É o breve 

relatório. D E C I D O. Verifico que os requerentes são maiores e capazes 

e, consensualmente, pretendem a homologação do acordo por eles 

entabulado, extinguindo a obrigação alimentícia. Sendo assim, homologo 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 
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celebrado constante da petição inicial, que passa a fazer parte integrante 

e indissociável desta sentença. Determinando que se expeça ofício para 

que, cessem os descontos em folha de pagamento do primeiro requerente, 

em relação a alimentanda Vanila Judith Correa de Matos Segatto Pereira. 

Por fim, declaro resolvido o mérito desta ação, nos termos do art. 487, 

inciso III, letra “b”, do Código de Processo Civil. Após, ao arquivo, com as 

baixas pertinentes. Defiro aos postulantes a gratuidade da justiça. P. I. C. 

Cuiabá, MT, 16.02.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1037756-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1037756-27.2017.8.11.0041 AUTOR: DANILO MOREIRA RÉU: CLARICE 

SAYURI MIYAKE 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. 

Venha aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320) do Código de Processo Civil, neste caso, comprovante do 

estado civil dos requerentes, demonstrando assim, de plano, a ausência 

de impedimentos ao reconhecimento da união estável (Código Civil, art. 

1.723, § 1º). Se as partes forem casadas, há necessidade de declinar 

nome e endereço do cônjuge para que seja citado, porque é evidente o 

interesse jurídico. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 01.03.18. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000705-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. D. S. (REQUERENTE)

C. D. D. S. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000705-45.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CIRO DOMINGUES DE SOUZA 

NETO, ARIANE BERKEMBROCK DE SOUZA Vistos. Ciro Domingues de 

Souza Neto e Ariane Berkembrok de Souza (a inicial grafou incorretamente 

com nome de solteira – vide Id. 11372344) aforaram Ação de Divórcio 

Direto Consensual pela qual pretendem a dissolução do vínculo conjugal e 

a homologação do acordo – Id. 11371555. É o relatório. D E C I D O. 

Trata-se de pedido de divórcio consensual, direito cujo exercício a nova 

redação do art. 226, § 6º, da Constituição Federal dispensou de qualquer 

requisito, de modo que pode ser exercido pela simples manifestação de 

vontade dos cônjuges. A certidão de casamento encontra-se acostada 

aos autos. Ante o exposto, independentemente de prévia manifestação do 

Ministério Público, que deverá ser intimado, julgo procedente o pedido de 

divórcio, para decretar a desconstituição do vínculo matrimonial entre os 

requerentes, e homologo o acordo constante nos autos, que passa a 

fazer parte integrante e indissociável desta sentença. Em conseqüência, 

decreto o divórcio Ciro Domingues de Souza Neto e Ariane Berkembrok de 

Souza. A requerente voltará a usar o nome de solteira. Por fim, declaro 

resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, 

do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o mandado de 

averbação. Dê-se ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com as cautelas de estilo. Atentar para o fato 

de que o nome da requerente está grafado incorretamente na inicial. Defiro 

aos postulantes a gratuidade da justiça. P. I. C. Cuiabá/MT, 06.03.2018. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001922-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT0009225A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001922-26.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ROSENILDA FERNANDES 

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

art. 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação de 

alvará para levantamento dos valores depositados a título de restituição de 

imposto de renda, bem como, aplicações financeiras e poupança, 

depositado em nome do falecido Luiz Gonzaga Filho. Analisando os 

documentos juntados ao processo, infere-se das declarações constantes 

na certidão de óbito, que o de cujus deixou filhos (id. 11555507), mas 

verifico que a inicial é omissa quanto aos herdeiros do falecido, pois até 

prova em contrário, todos têm direito ao que pleiteia a requerente. Verifico, 

ainda, que o instrumento de procuração está desatualizado, ou seja, foi 

datada de 30.09.16. Diante do exposto, determino que, no prazo de 15 

(quinze) dias, seja emendada a petição inicial, qualificando os herdeiros do 

falecido, bem como juntando procuração devidamente atualizada, sob 

pena de indeferimento, e extinção do processo sem resolução do mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 06.03.18. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1037473-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA COLOMBO FERNANDES CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ASSUNCAO DA SILVA OAB - MT22321/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TONE MARKEL CAMARGO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1037473-04.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CARLA COLOMBO 

FERNANDES CAMARGO REQUERIDO: TONE MARKEL CAMARGO DE 

OLIVEIRA Visto. Cuida-se de processo em que a parte autora, qualificada 

nos autos, postulou a homologação de desistência da ação. É o breve 

relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e 

declaro extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Sem custas, uma vez que defiro a gratuidade 

processual. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1033094-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. D. O. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. D. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para intimar as partes a manifestarem acerca 

da pensão, guarda e visita ao menor, dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 

15 de março de 2.018. Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025759-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. W. C. G. (AUTOR)

A. L. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT0018970A (ADVOGADO)

ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA OAB - MT22950/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO RICARDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT24355/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1025759-47.2017.8.11.0041 AUTOR: DAVID WALLAS CARVALHO 

GOMES, ANNELIZA LIMA DE CARVALHO RÉU: ANNELIZA LIMA DE 

CARVALHO Vistos. Anneliza Lima de Carvalho e David Wallas Carvalho 

Gomes, ambos devidamente qualificados, propuseram a presente Ação de 

Homologação de Acordo Extrajudicial no qual dispuseram sobre alimentos, 

guarda e visitas, devido a filha menor Ana Luiza Lima de Carvalho Gomes. 

O Ministério Público manifestou pela intimação da parte autora para 

requerer o que entender de direito. É o breve relatório. D E C I D O. No 

caso, verifica-se que as partes são legítimas e o acordo deduzido na 

inicial atende as exigências legais e aos interesses da menor, não 

havendo óbice para a sua homologação. Em caso de futuro desajuste 

entre os pais, essa questão poderá ser revista a qualquer tempo, 

justamente porque a questão não transita em julgado no sentido material. 

Assim, por entender satisfeitas as exigências legais, desacolhendo a cota 

do Ministério Público, homologo por sentença o acordo celebrado 

constante do Id. 9527974, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, com a ressalva de que valor da pensão alimentícia deverá ser 

reajustado de acordo com os reajustes que sofrer o salário mínimo. Essa 

correção é necessária, imposta pelo art. 1.710 do Código Civil, para que 

se mantenha o poder aquisitivo da pensão, evitando-se nova ação, quiçá 

a cada semestre, ou, na pior das hipóteses a cada ano. Por fim, declaro 

resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Notifique-se o Ministério Público. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de praxe. Custas 

pagas (Id. 9601321 e Id. 9601371). P. I. C. Cuiabá, MT, 28.02.18. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025759-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. W. C. G. (AUTOR)

A. L. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT0018970A (ADVOGADO)

ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA OAB - MT22950/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO RICARDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT24355/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1025759-47.2017.8.11.0041 AUTOR: DAVID WALLAS CARVALHO 

GOMES, ANNELIZA LIMA DE CARVALHO RÉU: ANNELIZA LIMA DE 

CARVALHO Vistos. Anneliza Lima de Carvalho e David Wallas Carvalho 

Gomes, ambos devidamente qualificados, propuseram a presente Ação de 

Homologação de Acordo Extrajudicial no qual dispuseram sobre alimentos, 

guarda e visitas, devido a filha menor Ana Luiza Lima de Carvalho Gomes. 

O Ministério Público manifestou pela intimação da parte autora para 

requerer o que entender de direito. É o breve relatório. D E C I D O. No 

caso, verifica-se que as partes são legítimas e o acordo deduzido na 

inicial atende as exigências legais e aos interesses da menor, não 

havendo óbice para a sua homologação. Em caso de futuro desajuste 

entre os pais, essa questão poderá ser revista a qualquer tempo, 

justamente porque a questão não transita em julgado no sentido material. 

Assim, por entender satisfeitas as exigências legais, desacolhendo a cota 

do Ministério Público, homologo por sentença o acordo celebrado 

constante do Id. 9527974, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, com a ressalva de que valor da pensão alimentícia deverá ser 

reajustado de acordo com os reajustes que sofrer o salário mínimo. Essa 

correção é necessária, imposta pelo art. 1.710 do Código Civil, para que 

se mantenha o poder aquisitivo da pensão, evitando-se nova ação, quiçá 

a cada semestre, ou, na pior das hipóteses a cada ano. Por fim, declaro 

resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Notifique-se o Ministério Público. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de praxe. Custas 

pagas (Id. 9601321 e Id. 9601371). P. I. C. Cuiabá, MT, 28.02.18. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 640 Nr: 1908-02.1994.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSE, BSSE, SSSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR RAMOS GONZAGA - 

OAB:13581/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, LUIZ 

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

OAB:6693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9.963 / MT

 Intimo os exequentes para que, em 5(cinco)dias, recolha os valores de 

custa e taxa judiciária a fim de se dar cumprimento à Carta Precatória.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425490 Nr: 2208-61.1994.811.0041

 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: EURIPEDES MAIA MIRANDA, WILMA TEIXEIRA SOUZA 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

- OAB:15415/O, HELIO TEIXEIRA LACERDA - OAB:15.283/MT, OLAVIO 

JOSE DA SILVA - OAB:13.991 MT, RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OLAVIO JOSE DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 2208-61.1994.811.0041, Protocolo 

425490, 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): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 749551 Nr: 1543-15.2012.811.0041

 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: HERMES FISCHER SOARES, ELIANE FISCHER SOARES 

ALMEIDA, HOSANA FISCHER SOARES ALMEIDA, LIZETE FISCHER 

SOARES DIAS, EDSON FISCHER SOARES, EFSJ, LPS, ROMILDA FISCHER 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PAULO AFONSO SOARES E ELY 

FISCHER SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Marques - OAB:14678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do item 2.10.1 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado, Davi Marques, a fim de que restitua os 

autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 24 horas, sob pena de 

expedição de mandado de busca e apreensão e a aplicação das penas 

previstas no art. 196 do Código de Processo Civil e incidir no Crime de 

Sonegação de Autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006296-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

GUSTAVO LEONARDO GONÇALVES CORDEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS DA SILVA CORDEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO
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SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1006296-85.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: GUSTAVO LEONARDO 

GONÇALVES CORDEIRO, ADRIANA GONCALVES DA SILVA EXECUTADO: 

ISAIAS DA SILVA CORDEIRO Visto. Trata-se de cumprimento de sentença 

endereçado para a Comarca de Juína-MT, na qual reside o exequente que, 

todavia, foi distribuído para este juízo. Vislumbra-se, aparentemente, ter 

havido equivoco na distribuição, razão pela qual determino que a parte 

exequente se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo 

sem manifestação, certifique-se e remetam-se os autos ao Juízo da 

Comarca de Juína-MT, para o qual a execução foi endereçada. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002824-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELPIDIO GALVAO DOURADO (REQUERENTE)

MARINA AURELIANA DA COSTA DOURADO (REQUERENTE)

NILTON GALVAO DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILTO RODRIGUES GONCALVES OAB - MT19140/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ALMIRA GALVAO DOURADO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002824-13.2017.8.11.0041 REQUERENTE: NILTON GALVAO DOURADO, 

MARINA AURELIANA DA COSTA DOURADO, ELPIDIO GALVAO DOURADO 

INVENTARIADO: ANA ALMIRA GALVAO DOURADO Visto. Trata-se de 

ação de inventário proposta em razão do falecimento de Ana Almira 

Galvão Dourado, em que foi determinada a emenda da petição inicial para 

que fosse instruída com documentos imprescindíveis para propositura da 

ação (id. 5490278 e 8746501). Na certidão indexada com id. 9433878, foi 

certificado o decurso do prazo, sem que a inicial fosse emendada. É o 

relatório. D E C I D O. Trata-se de ação de inventário em que foi 

determinada a emenda da petição inicial para juntada de documentos 

imprescindíveis para a propositura da ação, tais como documentos 

pessoais legíveis dos requerentes. No caso em lume, foi oportunizada a 

emenda da inicial, assinalando-se prazo razoável e, mesmo assim, a ação 

foi abandonada, sem que os documentos fossem apresentados. A inércia 

da parte autora, que não emendou a inicial, bem como não apresentou os 

documentos necessários, impõe a extinção do processo, 

independentemente da intimação prevista no art. 485, § 1º, do Cód. de 

Proc. Civil, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 

284: 6ª. “A determinação de que se emende a inicial em dez dias far-se-á 

ao autor, por seu advogado, não incidindo o disposto no art. 267, § 1º, do 

CPC” (STJ-3ª T., REsp 80.500-SP, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 21.11.97, não 

conheceram, v.u., DJU 16.2.97, p. 86) “sendo desnecessária a intimação 

pessoal, só aplicável às hipósteses dos incisos II e III do art. 267 do CPC” 

(STJ-5ª T., REsp 392.519-SC, rel. Min. Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram 

provimento, v.u., DJU 22.4.02, p. 245). No mesmo sentido: STJ-5ª T., REsp 

392.519-SC, rel. Min. Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram provimento, v.u., 

DJU 22.4.02, p. 245; JTJ 214/138.” (Theotonio Negrão e José Roberto F. 

Gouvêa in Código de Processo Civil, 38ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 

405 – Grifou-se). Quanto ao julgado retro mencionado, ressalto que 

embora relativo ao Código de Processo Civil de 1973, mantém-se válido, 

visto que o texto das normas nele referidas não foram alterados no novel 

Digesto Processual de 2015. Em face do exposto, com fulcro no art. 319, 

inciso VI; art. 320, 321, parágrafo único, e art. 330, IV, do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Em consequência, nos 

termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. Defiro a assistência 

judiciária gratuita. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15.3.2018. Sergio Valério 

Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002915-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CONCEICAO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

ANDREIA MIRANDA DA CONCEIÇÃO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1002915-69.2018.8.11.0041. Ação: 

Declaratória de Reconhecimento de União Estável Post Mortem Vistos, 

etc... Intime-se a Requerente, através de seus d. patronos, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, instruir a inicial com a cópia de sua certidão de 

nascimento ou casamento, devidamente averbada, se for o caso e, ainda, 

certidão de óbito do falecido. Deve, ainda, no mesmo prazo, reconhecer 

firma das declarações acostadas sob o Id n. 11701116, pág. 1/3, sob 

pena de indeferimento. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005413-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

ROSELAINE PEREIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Nogueira Nicolino OAB - MT0008941A (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. 1005413-41.2018.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Direto consensual Vistos, etc... Atento aos termos do acordo 

apresentado pelas partes, Id n. 12042724, 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 da filha de forma unilateral em 

favor da mãe/Requerente, conforme acordado, ou se desejam que a 

guarda da filha 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.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034517-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE CALAZANS OAB - MT18550/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. O. F. (RÉU)

S. O. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT0011190A (ADVOGADO)

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT0013156A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1034517-15.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: DANIEL 

ALVES FAGUNDES Endereço: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 

BAIRRO JD. EUROPA, JARDIM KENNEDY, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-000 

PARTE REQUERIDA: Nome: ANDRE MIGUEL OLIVEIRA FAGUNDES 

Endereço: ESPANHA, 12, QDRA 03, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - MT - CEP: 
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78065-408 Nome: SUSELI OLIVEIRA COVAS Endereço: AVENIDA 

FERNANDO CORREA DA COSTA, BAIRRO JD. EUROPA, JARDIM 

KENNEDY, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-000 FINALIDADE: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 1.205/2016 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para, querendo, 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada, no prazo legal.. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,15 de março de 2018. assinado 

eletrônicamente por Marya Santanna de Souza /GESTORA JUDICIAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1052132 Nr: 47469-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNDSS, GMDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO SILVA E SOUZA 

- OAB:12885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor na pessoa de seu advogado para manifestar nos presentes 

autos acerca do Ofício encaminhado pelo Estado de Mato Grosso do Sul, 

no qual solicita que a parte interessada solicita o recolhimento das Custas 

Processuais para a devida distriubição da precatória, no prazo de (05) 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 701869 Nr: 36490-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON PEAGUDO DE FREITAS - 

OAB:1101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

 Considerando a maioridade atingida pelo herdeiro Manoel Nunes de 

Almeida Neto, devidamente comprovada através do documento de fls. 81, 

acolho o pedido de fls. 76 e 79 para fins de autorizar a liberação de sua 

cota-parte em observância da sentença, fls. 60v.

 Após, retornem os autos ao arquivo com as devidas baixas e anotações.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1105821 Nr: 12885-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFDA, KSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6069, YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - 

OAB:16813/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Considerando que o endereço obtido junto a Rede Infoseg e Siel, fl. 58 e 

61, é o mesmo encontrado às fls. 27, intime-se o Exequente, através de 

seus patronos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar nos autos 

requerendo o que entender cabível. Após, voltem-me conclusos.

Quanto a expedição dos demais ofícios requeridos às fls. 57, indefiro, ao 

menos por hora, uma vez que a requisição judicial, apenas se justifica 

desde que haja intransponível barreira dos dados solicitados por meio da 

via extrajudicial e, bem assim, a demonstração inequívoca de que a parte 

Exequente envidou esforços para tanto, o que não se deu na espécie ou 

pelo menos não foi demonstrado.

Intime-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005024-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOETZINGER (REQUERENTE)

LUIZ PAULO DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT0018220A-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 n. 1005024-56.2018.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Direto Consensual c/c pensão alimentícia e partilha de bens. 

Vistos, etc... Analisando os autos, constata-se que os Requerentes 

pleitearam os benefícios da assistência judiciária. Dito isso, considerando 

que o valor da causa foi dado no equivalente a R$ 233.000,00 (duzentos e 

trinta e três mil reais), inclusive os bens a serem partilhados, Id n. 

11990984, pág. 4 e 5, e, ainda, o valor a ser pago a título de alimentos em 

favor do filho menor, Id n. 11990984, pág. 3, entendo que a declaração 

pura e simples dos interessados, conquanto seja o único entrave 

burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor 

dos peticionários, não é prova inequívoca daquilo que se afirma, nem 

obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e 

circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que as partes 

invocam não é aquele que justifica a concessão do privilégio, cabendo ao 

magistrado, livremente fazer juízo de valor acerca do conceito do termo 

pobreza, deferindo ou não o benefício. No caso em tela, por considerar 

que o recolhimento das custas/despesas processuais não irá alterar a 

condição de sustento dos Requerentes e da família, por ora, indefiro o 

pedido de assistência judiciária, facultando aos Requerentes o prazo de 

15 (quinze) dias para fazerem prova no sentido de que não podem prover 

os custos deste processo sem comprometer seu sustento e de sua família 

ou que neste mesmo prazo efetuem o recolhimento das custas/despesas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC). 

Neste sentido, vejamos: “Ainda que seja possível a concessão do 

benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de 

que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o 

magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar elementos nos autos 

que confirmem a precariedade econômica alegada”.(TJMT - AI, 

151536/2013, Julgamento 09/04/2014). Após, se efetuado o recolhimento 

das custas/despesas processuais, considerando existir interesse de 

menor/incapaz, conforme determina o artigo 178, II, do CPC, ouça o 

Ministério Público. Em seguida, voltem-me conclusos. Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005124-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT0008934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DE ALMEIDA ARRUDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1005124-11.2018.8.11.0041. Ação: 

Interdição com pedido de curatela provisória em antecipação de tutela 

Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 

do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de 

revogação, nos termos da lei. Trata-se de Interdição com pedido de 

curatela provisória em antecipação de tutela movida por Pedro Paulo 

Peixoto da Silva em face de Antonia de Almeida Arruda, ambos 

qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de que é irmão 

adotivo da Requerida, a qual desde novembro de 1962 permaneceu sob a 

guarda e sustento do pai do Requerente, falecido em janeiro/2018. 

Esclarece que seu genitor em fevereiro/1994 assinou um termo de 
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designação na FUNASA, com a finalidade de incluir sua filha/Requerida 

como beneficiária, e que em outubro/2009 o mesmo, temeroso pelo 

sustento e futuro da Requerida, fez nova diligência, dessa vez por 

requerimento, para inclusão dela como dependente incapaz perante o 

órgão. Informa que foi, pelo órgão/FUNASA, realizada perícia médica com 

a Requerida, ficando constatado que ela não dispõe do necessário 

discernimento para a prática dos atos da vida civil, sendo incapaz de 

reger sua pessoa e seus bens. Dessa forma, pede, a concessão da tutela 

de urgência para que seja nomeado curador provisório da Requerida. 

Instruiu o pedido com os documentos necessários a propositura da ação. 

Relatei. Fundamento e Decido. Considerando os fatos alegados, apoiados 

na prova documental juntada com a inicial, em especial, os documentos 

acostados sob o Id n. 12007519, pág. 21/22 e 24/25; Considerando, 

mormente a necessidade de amparar a Interditanda material e socialmente, 

estando este juiz convencido da probabilidade lógica do direito da 

Interditanda, uma vez confrontada as alegações e as provas disponíveis 

nestes autos, embora início de cognição, com fundamento no artigo 300 e 

749, parágrafo único do Código de Processo Civil, antecipo os efeitos da 

tutela pretendida, para o fim de nomear, desde logo, o Sr. Pedro Paulo 

Peixoto da Silva como Curador Provisório de Antonia de Almeida Arruda, 

para os fins de representa-la ou assisti-la em todos os atos da sua vida 

civil, ficando referido Curador Provisório nomeado como depositário fiel 

dos valores recebidos ou a receber, inclusive para que possa 

representa-la junto a quaisquer Órgãos e repartições Públicas Federais, 

Estaduais e Municipais, autarquias, empresas públicas ou mistas, podendo 

abrir e movimentar contas bancárias, comprar alimentos, roupas, 

medicamentos, se necessário, etc. Ficando obrigado à prestação de 

contas quando instado a tanto, observando-se, inclusive, o disposto no 

artigo 553 do CPC, e as respectivas sanções. Ficando, também 

terminantemente vedado ao Curador, a alienação e/ou oneração de bens 

móveis, imóveis ou de quaisquer naturezas, (valores), acaso 

pertencentes a Interditanda, e ainda, a proibição do Curador fazer 

empréstimo bancário/financiamento em nome da Interditanda, salvo com 

autorização judicial. Lavre-se termo de curatela provisória, devendo 

constar que é terminantemente vedada à alienação ou oneração de bens 

móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes a Interditanda, e 

ainda, a proibição do Curador de fazer empréstimo bancário/financiamento 

em nome da Interditanda, salvo com autorização judicial. Designo audiência 

de entrevista com a Interditanda para o dia 18/04/2018, às 16:00 horas 

(art. 751 do CPC). Cite-se a Interditanda sobre o teor desta ação, para 

querendo impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Observe-se o Sr. Oficial 

de Justiça as disposições do artigo 245, § 1º, do CPC: “Art. 245 Não se 

fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou 

está impossibilitado de recebê-la”. § “1º - O oficial de justiça descreverá e 

certificará minuciosamente a ocorrência”. Considerando os termos do art. 

752, § 2º do CPC, caso a Interditanda, ou qualquer das pessoas 

nominadas no § 3º do referido artigo não intervenham no processo, fica 

desde já nomeada como Curadora Especial a d. Defensora Pública Gislaine 

Figueira Desto a quem se dará vista dos autos para os fins de direito. 

Independentemente das providências acima, determino a realização de 

perícia médica da Interditanda, a qual, desde já, fica designada a data de 

24/09/2019 ás 08:30 horas, por ordem de chegada. Nomeio, para tanto, 

como perito Judicial o Dr. Alexandre Sousa Lima Falconi, que atua no IML – 

Instituto Médico Legal (Rua dos Parecis, s/nº, Carumbé, telefone 

3613-1208), para proceder ao exame da Interditanda, mormente, para 

atestar quanto à efetiva possibilidade de a Requerida gerir a sua própria 

pessoa, com a observância, primordial, dos seguintes quesitos: 1) – A 

Interditanda é portadora de alguma anomalia psíquica ou deficiência física? 

2) - Em caso positivo, essa anomalia psíquica ou deficiência física é 

permanente ou transitória? 3) - A anomalia/deficiência a torna absoluta ou 

relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil? 4) - Em razão da 

referida anomalia/deficiência, tem a Interditanda condições de 

discernimento, com capacidade de, por si só, gerir sua pessoa e 

administrar seus bens? 5) - Outros esclarecimentos que o Sr. Perito 

entenda importante para melhor apreciação da situação da Interditanda, 

mormente no que diz respeito à necessidade ou não de sua interdição 

(total ou parcial), no sentido de cumprir o que determina o art. 753, 2º do 

CPC: “O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos 

para os quais haverá necessidade de curatela”. O laudo deverá ser 

juntado aos autos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a realização 

da perícia. Juntado o relatório de estudo social e o laudo pericial, nos 

termos do art. 754 do CPC, ouça os interessados e após, conclusos. 

Intime-se o Requerente, através de seus d. patronos, para comparecer na 

audiência acima designada acompanhado da Interditanda e, ainda, 

apresentar a mesma, munida de seus documentos pessoais, laudos 

médicos e outros documentos, junto ao Instituto Médico Legal para 

realização da perícia acima designada. Oficie-se ao Perito 

comunicando-se da nomeação, bem como encaminhem-se os quesitos a 

serem respondidos. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001152-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA BATISTA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE BEZERRA BENEVIDES RAMOS OAB - MT13350/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARTINS SANTANA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n°. 1001152-33.2018.8.11.0041 Ação: 

Investigação de paternidade post mortem Vistos, etc... Defiro os 

benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo 

Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos termos da 

lei. Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 22/05/2018 às 

14:30 horas, dada a necessidade de expedição de edital. Cite-se a parte 

Requerida, João Martins Santana, Franciane Graciele Neves Santana e 

Angela Regina Neves Santana, com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para 

comparecer, portando os documentos pessoais, com a observância de 

que o mandado de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhada de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Cite-se, também, a 

parte Requerida, Aparecida da Conceição Neves Santana, por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, quanto aos termos da ação e, para querendo, 

contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo-se constar do edital as 

advertências legais de que não contestada à ação presumir-se-ão aceitos 

os fatos alegados pela parte Autora (art. 344 do CPC). Decorrido o prazo 

e não havendo contestação, o que deve ser certificado, fica desde já 

decretada à revelia da Requerida Aparecida da Conceição Neves Santana 

e nos termo do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio-lhe 

curadora Especial a d. Defensora Pública Dra. Gislaine Figueira Desto, a 

quem se dará vista dos autos para os fins de direito. Intime-a, pelo mesmo 

edital, para comparecer na audiência acima designada, acompanhada de 

advogados ou de defensores públicos. Intime-se a representante legal da 

Requerente, através de sua d. patrona, para comparecer na audiência 

acima designada acompanhada da menor e de seus documentos 

pessoais. Intime-se, também, a d. Defensora Pública para comparecer na 

audiência acima designada, bem como cientifique-se Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001986-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTYANO CASSIO GONCALVES DE VASCONCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT17018/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CRISTIANO CÁSSIO MORAES DE VASCONCELOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA ELIZABETH DE MORAES MEDEIROS OAB - 690.992.601-30 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n°. 1001986-36.2018.8.11.0041 Ação: 

Revisional de alimentos Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade da 

justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. Trata-se de Ação 

Revisional de alimentos, ajuizada por Cristyano Cássio Gonçalves de 

Vasconcelos, em face de C.C.M. de V., assistido por sua mãe Juliana 

Elizabeth de Moraes, todos qualificados nos autos, sob o argumento, em 

síntese, de que no processo de código n. 827616 que tramitou perante o 

Juízo da 6ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, as 

partes entabularam acordo acerca da guarda, visitas e alimentos em 

relação ao filho/Requerido. Informa que houve alteração em sua situação 

financeira, pois contraiu matrimônio no ano de 2015 e tornou-se pai 

novamente, além de efetuar o pagamento de outra pensão alimentícia no 

mesmo valor pago ao Requerido, 16,5% (dezesseis vírgula cinco por 

cento) de seu subsídio líquido. Desta forma, para fins de readequar suas 

condições financeiras, uma vez que o Requerido já concluiu o ensino 

médio, é formado em inglês e que os gastos escolares do mesmo girarão 

em torno de cursinhos preparatórios para vestibulares nos próximos 

períodos, pede, em sede de tutela antecipada, sua isenção quanto ao 

pagamento do plano de saúde Unimed Nacional do Requerido e a redução 

do valor pago a título de alimentos para o equivalente a 10% (dez por 

cento) de seu subsídio líquido, com exclusão da contribuição 

previdenciária e imposto de renda, incluindo o 13° (décimo terceiro) 

salário, com exceção ao recebimento anual do 1/3 de férias o qual, a ser 

pago mediante desconto em folha de pagamento. Instruiu o pedido com os 

documentos necessários a propositura da ação. É o relatório. Decido. De 

acordo com o artigo 15 da Lei 5.478/68 – L.A., a decisão judicial sobre 

alimentos pode ser a qualquer tempo revista, em face da situação 

financeira dos interessados. Entretanto, para que possa ser concedida a 

tutela antecipada de redução do valor dos alimentos, necessário se faz 

que seja comprovada a falta de condições do devedor de pagar os 

alimentos no patamar fixado ou a redução das necessidades do credor, 

“in casu”, as provas carreadas para os autos não demonstram “quantum 

satis”, a necessidade premente da redução pretendida, pois, em que pese 

às alegações do Requerente e documentos carreados não é possível, 

neste momento, conceder o pedido, portanto, somente após a instrução 

probatória terá o juiz condições de apreciar e decidir sobre a redução do 

valor dos alimentos. A título de ilustração, trago em colação o seguinte 

entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL 

DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. Inexistindo elementos de prova suficientes a amparar o 

pleito de redução da verba alimentar, por ora, deve ser mantido o 

pensionamento revisando, sem prejuízo de que, com a formação do 

contraditório, seja redimensionado. Necessidade de dilação probatória. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento 

Nº 70075808048, Julgado em 14/12/2017) Dito isto, indefiro o pedido de 

tutela antecipada para fins de isentar o Requerente do pagamento do 

plano de saúde Unimed Nacional em favor do Requerido, bem como para 

reduzir o valor pago a título de alimentos. Considerando que a ação 

revisional de alimentos deve seguir o mesmo procedimento da ação de 

alimentos (art. 13 da lei 5.478/68), designo audiência de tentativa de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 09/05/2018 às 13:30 horas. 

Cite-se o Requerido, através de sua assistente, e intimem-se as partes, o 

Requerente através de seus d. patronos, a fim de que compareçam na 

audiência designada, acompanhados de seus advogados e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando a ausência do 

Requerente em extinção e arquivamento do processo, e a da assistente 

do Requerido, em confissão e revelia. Na audiência, se não houver 

acordo, poderá a assistente do Requerido contestar a ação, desde que o 

faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de 

testemunhas e à prolação de sentença. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1033906-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO PARABÁ VELOSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1033906-62.2017.8.11.0041 Ação: 

Separação Litigiosa c/c partilha de bens. Vistos, etc... Acolho a emenda a 

inicial, Id n. 11112317. Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual 

necessidade de revogação, nos termos da lei. Primeiramente, não 

obstante o pleiteado pela Requerente na petição de Id n. 12082060, da 

análise dos autos, observa-se que não há sequer prova acerca dos 

valores auferidos pelo Requerido e se o mesmo recebe o auxílio creche. 

Além do que, ao menos, por ora, reputo como suficientes os alimentos a 

seguir fixados. Assim, atento ao princípio constante do artigo 1.694, §§ 1º 

e 2º, do Código Civil, considerando-se a idade das menores; considerando 

que é obrigação não só da mãe, mas também do pai no que tange ao 

sustento dos filhos; considerando que os alimentos provisórios visam tão 

somente evitar que as alimentandas pereçam, até que se decida em 

definitivo o valor dos alimentos segundo a capacidade de quem paga e a 

necessidade de quem recebe, arbitro alimentos provisórios em 01 (um) 

salário mínimo, inclusive sobre o 13º salário e verbas rescisórias, quando 

houver, valor este que entendo adequado para a situação dos autos 

possibilitando a satisfação das necessidades mínimas das filhas e o 

adimplemento por parte do Requerido, cujo valor será devido a partir da 

citação e deverá ser pago mediante desconto em folha de pagamento e 

depositado na conta bancária indicada nos autos. Oficie-se ao 

empregador do Requerido para que proceda ao desconto e crédito dos 

alimentos na forma acima decidida e, solicite-se, ainda, que informe quais 

os rendimentos auferidos por ele nos 03 (três) últimos meses, Id n. 

10567444, pág. 7, letra “f”. As questões relacionadas a guarda e direito de 

visitas serão analisadas após a realização da audiência de conciliação 

abaixo designada, caso não haja acordo entre as partes. Considerando 

que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) deve ser 

estimulada a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 693 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 09/05/2018 às 14:30horas. 

Cite-se a parte Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da 

data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, 

portando os documentos pessoais, com a observância de que o mandado 

de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado(a) de cópia da petição inicial, sendo assegurado o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Intime-se, ainda, a 

Requerente, através de suas d. patronas, para comparecer na audiência, 

bem como cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003722-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA GAHIVA DE MENDONCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOPOLDO RODRIGUES DE MENDONCA (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021916/3/2018 Página 175 de 543



Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1003722-89.2018.8.11.0041 Ação: 

Alimentos para filha maior com pedido de tutela de urgência Vistos, etc... 

Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos 

termos da lei. Atento ao princípio constante do artigo 1.694, §§ 1º e 2º e 

artigos 1.695 e 1.696, todos do Código Civil, considerando que a 

alimentanda é estudante, fato que, por si só, justifica a necessidade de 

alimentos, considerando que a extinção do pátrio poder, que se opera com 

a maioridade, não possui o efeito de liberar o genitor da prestação 

alimentícia, arbitro alimentos provisórios em 02 (dois) salários mínimos, 

inclusive sobre o 13º salário e verbas rescisórias, quando houver, valor 

este, que entendo adequado para a situação dos autos, possibilitando a 

satisfação das necessidades mínimas da Requerente e o adimplemento 

por parte do Requerido e que serão devidos a partir da citação, cujo valor 

deverá ser pago mediante desconto em folha de pagamento e depositado 

na conta bancária indicada nos autos. Oficie-se para desconto. Designo 

audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

24/04/2018 às 14:30 horas. Cite-se o Requerido e intimem-se as partes, a 

Requerente através de seus d. patronos, para que compareçam à 

audiência acompanhadas de seus advogados e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

Requerente em extinção e arquivamento do feito e a do Requerido em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o 

Requerido contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se, em seguida, à ouvida das testemunhas e prolação de 

sentença. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025080-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. B. D. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. T. D. A. (RÉU)

H. A. B. C. (RÉU)

Outros Interessados:

H. C. (LITISCONSORTES)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA O DIA 

13/04/2018 ÀS 16:00 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO. Outrossim, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para recolher 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação e intimação do requerido, devendo ser juntado o original nos autos, 

a ser depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 

14239-5. Advertência: A central de mandados aceita somente 

comprovante de pagamento realizado por meio de recibo original, emitido 

diretamente pelo Banco do Brasil, ou caixa eletrônico, não sendo permitido 

comprovante de depósitos efetuado por envelope, agendados, on line ou 

segunda via.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1031724-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO ANTONIO CABRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELE CABRAL BRAGA DE LIMA (RÉU)

HAROLDO CABRAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932/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 AS 

PARTES, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 

13/04/2018/2018 ÀS 16:00 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1031978-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. E. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO)

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. I. D. S. (REQUERIDO)

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 com a finalidade de intimar a parte autora para 

recolher diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

de citação e intimação do requerido, devendo ser juntado o original nos 

autos, a ser depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta 

Corrente nº 14239-5. Advertência: A central de mandados aceita somente 

comprovante de pagamento realizado por meio de recibo original, emitido 

diretamente pelo Banco do Brasil, ou caixa eletrônico, não sendo permitido 

comprovante de depósitos efetuado por envelope, agendados, on line ou 

segunda via.

Intimação Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1002261-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031/O (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RODRIGUES BENETI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002261-82.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELAINE CRISTINA PAES DE 

BARROS REQUERIDO: ANDRE RODRIGUES BENETI Vistos, etc. Este 

processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme 

preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. Concedo por ora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do 

Código de Processo Civil. Deixo para analisar o pedido liminar em 

audiência. Por consequência, aplicando-se nas ações de revisões o 

disposto na lei de alimentos (LA, art. 13), designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, para o dia ___03__/__04___/2018, às 

___15__:__30___ horas. Intimem-se a requerente por meio de seu 

representante legal, e cite – se o requerido cientificando para comparecer 

à audiência, acompanhados de seus advogados e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência deste 

em extinção e arquivamento do processo e a daquela em confissão e 

revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se em 

seguida à ouvida das testemunhas. Notifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação
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 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 949225 Nr: 59849-06.2014.811.0041

 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: ELDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS DE JESUS 

COSTA - OAB:9437 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WANDERLEI SILVÉRIO FILHO, Filiação: 

Denilza Queiroz de Paz e Wanderlei Silverio Filho, brasileiro(a), natural de 

Aparecida do Norte-MT, 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 uma Ação de Divórcio Direto Litigioso c/c 

Guarda e Alimentos, proposta por: Edileuza Lopes da Conceição 

Silvério,em desfavor de: Wanderlei Silvério Filho, em que requer: a) seja 

concedido os beneficios da justiça gratuita; b) seja arbitrado alimentos 

provisórios, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais; c) 

seja a guarda do filho menor L.F.S.C concedida á requetente; d) seja 

deferida visitas do requerido ao filho menor; e) seja decretado o divórcio 

do casal; f) seja autorizado a requerente usar seu nome de solteira; g) 

seja julgada procedente a presente ação, decretando-se o divórcio do 

casal, averbando-se por consequência, certidão de casamento no 

competente cartório.

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 816831 Nr: 23262-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FVDS, MVVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL VANIR DA SILVA - 

OAB:21177/O, ROSIMERE DE LIMA FONSECA - OAB:22854/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 816831

Estão sendo processadas 2 (duas) ações de execução: i) rito de coerção 

pessoal (art. 528, C.P.C.), no valor de R$ 1.211,76 (um mil duzentos e 

onze reais e setenta e seis centavos), referentes aos meses de maio, 

junho e julho de 2.016, bem como as prestações que se vencerem no 

curso da ação (fls. 54, quarto parágrafo); ii) rito de expropriação (art. 523, 

C.P.C.), no valor de R$ 8.142,55 (oito mil cento e quarenta e dois reais e 

cinquenta e cinco centavos), referentes aos meses de setembro de 2.014 

a abril de 2.016. (fls. 54 – verso).

Às fls. 82/85 a Contadoria Judicial apresentou planilha atualizada do débito 

referente aos meses de maio de 2.016 a dezembro de 2.017, no valor de 

R$ 10.068,74 (dez mil sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos). 

(art. 528, C.P.C.).

 De igual modo, às fls. 84/85 apresentou planilha atualizada do débito 

referente aos meses de setembro de 2.014 a abril de 2.016, no valor de 

R$ 12.774,26 (doze mil setecentos e setenta e quatro reais e vinte e seis 

centavos). (art. 523, C.P.C.)

Assim sendo, revogo o despacho de fls. 86/86 – verso e estabeleço que:

 i) Pelo rito de coerção pessoal (art. 528 do C.P.C.), deve ser executado o 

valor de R$ 9.152,40 (nove mil cento e cinquenta dois reais e quarenta 

centavos), sem prejuízo da inclusão das prestações que se vencerem no 

curso da ação, uma vez que o valor de R$ 915,34 (novecentos e quinze 

reais e trinta e quatro centavos) a título de verba honorária deve ser 

cobrada de forma autônoma, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça. (S.T.J.) ;

ii) Pelo rito de expropriação (art. 523, C.P.C.), deve ser executado o valor 

de R$ 10.557,24 (dez mil quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e 

quatro centavos), uma vez que a incidência de multa e verba honorária se 

dará apenas quando o devedor não pagar o débito em 15 (quinze) dias.

Por fim, feitas as retificações necessárias, ratifico a decisão de fls. 54/54 

– verso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de março de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 334922 Nr: 5443-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NB, JB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JYN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA GASPERIN ANDRADE - 

OAB:6849-B/MS

 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.126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1026228 Nr: 34891-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA GOUVEA ZARAMELLA, JOSÉ LUIZ 

ZARAMELLA, SERGIO AUGUSTO GOUVEA ZARAMELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ ZARAMELLA, ESPOLIO DE 

NILCE GOUVEIA ZARAMELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1026228

Intime-se a Inventariante para providenciar o plano de partilha de bens 

considerando o termo de penhora de fls. 71/73.

A providência deverá se dar no prazo de 20 (vinte) dias.

 Defiro a retificação do alvará para autorizar alienação das 2 (duas) vagas 

de garagem informada, ficando condicionado a entrega do alvará ao 

deposito judicial do restante do valor a ser pago pela venda do imóvel.

 Por fim, concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de março de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1130254 Nr: 23099-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DA SILVA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1130254.

Determino nova intimação do Banco do Brasil nos termos do mandado de 

fls. 146, para que esclareça em relação aos valores descontados na 

conta do de cujus, bem como acrescentando a determinação de transferir 

esses valores existente para estes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 
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sob pena de crime de desobediência.

Cumpra-se

Cuiabá, 15 de março de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1019004 Nr: 31373-21.2015.811.0041

 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: PSMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMARA VIÉGAS DE MORAES - 

OAB:9048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaqueline de Oliveira Novais 

- OAB:OAB/MT 7287, Vanessa de Oliveira Novais - OAB:OAB/MT 

6801

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

REQUERIDA, NA PESSOA DE SEU RESPECTIVO ADVOGADO, POR MEIO 

DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA APRESENTAR 

MEMORIAIS NO PRAZO DE 10(DEZ)DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 829109 Nr: 34943-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSM, RMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 34943-83.2013.811.0041, 

Protocolo 829109, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021157-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA OAB - MT17281/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. F. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA OAB - 021.784.551-74 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1021157-47.2016.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da AUTORA, através de seu advogado, via 

DJE, para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

designada para o dia 11/07/2018, às 16:00h, acompanhada de suas 

testemunhas arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, §4º, do 

CPC), cabendo ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, do CPC), salvo no caso de 

ocorrência de alguma das hipóteses do art. 455, §4º, do CPC, quando, 

então, deverão formular requerimento para que a intimação se dê via 

judicial. Cuiabá/MT, 15 de março de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021157-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA OAB - MT17281/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. F. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA OAB - 021.784.551-74 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1021157-47.2016.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da REQUERIDO, através de seu advogado, via 

DJE, para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

designada para o dia 11/07/2018, às 16:00h, acompanhado de suas 

testemunhas arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, §4º, do 

CPC), cabendo ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, do CPC), salvo no caso de 

ocorrência de alguma das hipóteses do art. 455, §4º, do CPC, quando, 

então, deverão formular requerimento para que a intimação se dê via 

judicial. Cuiabá/MT, 15 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: 1021157-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA OAB - MT17281/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. F. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA OAB - 021.784.551-74 

(REPRESENTANTE)

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, impulsiono os autos para intimar a parte 

REQUERIDA a fornecer meios ou efetuar o depósito de diligência do Oficial 

de Justiça, por meio da emissão de guia através do site do TJMT, 

carreando aos autos a guia e o respectivo comprovante de pagamento, a 

fim de dar cumprimento ao mandado já expedido. Cuiabá/MT, 15 de março 

de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002802-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRASON JOSE LOPES (REQUERIDO)

 

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 a expedição do alvará 

eletrônico, em cumprimento à decisão de ID 10519819, impulsiono os autos 
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para intimar a requerente a fim de, no prazo de 15 dias, efetuar o 

recolhimento das custas processuais, comprovando nos autos, 

possibilitando então o levantamento do valores remanescentes. 

Cuiabá/MT, 15 de março de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012640-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. O. D. G. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT0004754A (ADVOGADO)

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT22011/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1012640-19.2017.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a INTIMAÇÃO da parte AUTORA, através de sua 

advogada, via DJE, para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO designada para o dia 18/07/2018, às 15:00h, neste Fórum 

da Capital, acompanhada de suas testemunhas arroladas no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 357, §4º, do CPC), cabendo ao advogado das partes 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, do 

CPC), salvo no caso de ocorrência de alguma das hipóteses do art. 455, 

§4º, do CPC. Cuiabá/MT, 15 de março de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012640-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. O. D. G. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT0004754A (ADVOGADO)

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT22011/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1012640-19.2017.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a INTIMAÇÃO da parte REQUERIDA, através de sua 

advogada, via DJE, para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO designada para o dia 18/07/2018, às 15:00h, neste Fórum 

da Capital, acompanhada de suas testemunhas arroladas no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 357, §4º, do CPC), cabendo ao advogado das partes 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, do 

CPC), salvo no caso de ocorrência de alguma das hipóteses do art. 455, 

§4º, do CPC. Cuiabá/MT, 15 de março de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1009640-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. O. D. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT0004754A (ADVOGADO)

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT22011/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. P. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATYUCIA MARA DA SILVA OAB - MT22178/O (ADVOGADO)

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1009640-11.2017.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, por seus advogados, via 

DJE, para para comparecerem na audiência de INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO designada para o dia 18/07/2018, às 16:00h, neste Fórum 

da Capital, acompanhada de suas testemunhas arroladas no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 357, §4º, do CPC), cabendo ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, do 

CPC), salvo no caso de ocorrência de alguma das hipóteses do art. 455, 

§4º, do CPC, quando, então, deverão formular requerimento para que a 

intimação se dê via judicial. Cuiabá/MT, 15 de março de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1009640-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. O. D. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT0004754A (ADVOGADO)

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT22011/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. P. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATYUCIA MARA DA SILVA OAB - MT22178/O (ADVOGADO)

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1009640-11.2017.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte REQUERIDA, por seus advogados, 

via DJE, para para comparecerem na audiência de INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO designada para o dia 18/07/2018, às 16:00h, neste Fórum 

da Capital, acompanhada de suas testemunhas arroladas no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 357, §4º, do CPC), cabendo ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, do 

CPC), salvo no caso de ocorrência de alguma das hipóteses do art. 455, 

§4º, do CPC, quando, então, deverão formular requerimento para que a 

intimação se dê via judicial. Cuiabá/MT, 15 de março de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 917226 Nr: 41587-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDLM, CPMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLM

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

OAB:15.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO DA SILVA 

MOTA, para devolução dos autos nº 41587-08.2014.811.0041, Protocolo 

917226, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000025-60.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ELYGYA NORBERTO RODRIGUES (REQUERENTE)

AMIZAEL JOSE CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000025-60.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELYGYA NORBERTO 

RODRIGUES, AMIZAEL JOSE CANDIDO Vistos etc. 1. As partes pleiteiam a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e verifica-se 

dos autos, que possuem insuficiência de recursos para pagar as custas e 

demais despesas processuais e honorários de sucumbência, razão pela 

qual, nos termos do art. 98, do CPC, lhes concedo os referidos benefícios. 

2. Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil (inclusão de 

sobrenome do cônjuge)[1], assim, colha-se o parecer do representante do 

Ministério Público (art. 109, da Lei 6.015/73). 3. Após, renove-me a 

conclusão. 4. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de março de 2018. Alberto Pampado 

Neto Juiz de Direito [1] RECURSO ESPECIAL. CIVIL. REGISTRO PÚBLICO. 

DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO. ALTERAÇÃO DO NOME. ATRIBUTO 

DA PERSONALIDADE. ACRÉSCIMO DE SOBRENOME E UM DOS 

CÔNJUGES POSTERIORMENTE À DATA DE CELEBRAÇÃO DO 

CASAMENTO E DA LAVRATURA DO RESPECTIVO REGISTRO CIVIL. VIA 

JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. REsp 910094.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001843-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

JOSE CARNEIRO DA SILVEIRA OAB - 950.692.673-53 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCONI RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

ISABELE NUNES ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001843-47.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ANA MARIA RODRIGUES DE 

ALMEIDA PROCURADOR: JOSE CARNEIRO DA SILVEIRA REQUERIDO: 

ANTONIO MARCONI RODRIGUES DE ALMEIDA, ISABELE NUNES ALMEIDA 

Vistos, etc. Trata-se de “Ação de Revogação de Procuração, Nulidade de 

Negócio Jurídico, com pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente e 

Tutela Inibitória c/c Perdas e Danos e Dano Moral” proposta por ANA 

MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA, representada por JOSÉ CARNEIRO DA 

SILVEIRA, em face de ANTONIO MARCONI RODRIGUES ALMEIDA e 

ISABELE NUNES ALMEIDA, todos qualificados. Os autores alegam que 

Ana Maria é incapaz, em razão de ser portadora de doença mental, desde 

o ano de 1991; que a decretação da interdição ocorreu apenas em 

11/04/2017; que em 1999, a autora outorgou procuração ao réu Antônio, 

embora este soubesse da doença da autora; e que o réu transferiu o 

imóvel que estava em nome da autora, para a ré Isabelle, sem o 

consentimento daquela. Requerem, entre outros pedidos, que seja 

revogada a procuração outorgada pela autora ao réu; bem como a 

anulação de negócio jurídico, relativo à averbação de compra e venda de 

um imóvel. Verifica-se que o pedido dos autores é de anulação de negócio 

jurídico. Todavia, a competência para processar e julgar estas ações é 

das Varas Cíveis. Isto porque, conforme dispõe a RESOLUÇÃO N. 

11/2017/TP, a competência das varas de família se limita a: Processar e 

julgar os feitos referentes à família e sucessões e conhecer das causas 

relativas a menores, nos casos previstos no Parágrafo único do art. 148 

da Lei nº 8.069, de 13/07/90, em se tratando de criança e adolescente que 

não se enquadrem nas hipóteses do art. 98 do mesmo diploma legal e 

cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição 

alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Varas Esp. De Família e 

Sucessões. A anulação de negócio jurídico é ato de natureza negocial e 

patrimonial, ainda que seu fundamento seja a incapacidade de uma das 

partes que celebraram o negócio. Conforme entendimento da 

jurisprudência, as ações que tem por objeto a anulação de negócio 

jurídico, em razão de suposto vício de vontade e/ou capacidade, devem 

tramitar perante as varas cíveis. Vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO CÍVEL E DE FAMÍLIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

CONTRATO. AUTOR INCAPAZ. LIDE BASEADA EM QUESTÕES 

CONTRATUAIS. JUÍZO CÍVEL COMPETENTE. 1. Não se tratando de questão 

relativa ao estado da pessoa, mas sim de matéria patrimonial (natureza 

contratual), competente é o juízo cível. 2. Conflito de Competência 

Procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de 

Competência n. 0100112-80.2017.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, julgar 

procedente o conflito de competência e declara competente para o 

processamento e julgamento da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio 

Jurídico c/c danos morais e pedido de Curatela Provisória em Antecipação 

de Tutela Nº 0712222-93.2016.8.01.00001, o Juízo de Direito da 3ª Vara 

Cível da Comarca de Rio Branco, nos termos do voto da Desª Relatora e 

das mídias digitais gravadas. (Relator (a): Regina Ferrari; Comarca: Rio 

Branco; Órgão julgador: 2ª Vara de Família; Data do julgamento: 

07/07/2017; Data de registro: 11/07/2017) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE 

DOAÇÃO – DEBATE QUANTO À COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS OU 

DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM FAMÍLIA E SUCESSÕES – EXAME QUE 

DEPENDE DA CAUSA DE PEDIR E DOS PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL – 

NULIDADE QUE ADVIRIA DA INCAPACIDADE DO DOADOR E DE VÍCIOS DE 

VONTADE – QUESTÃO AFETA AO DIREITO DAS OBRIGAÇÕES – 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE PARA 

RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE CAMPO 

LARGO SOBRE O FEITO 1. Para a determinação da competência material 

para julgamento de determinado feito, indispensável considerar-se a 

causa de pedir e o pedido da petição inicial. Não influem neste exame, 

portanto, eventuais matérias de defesa, a convicção do magistrado a 

respeito da controvérsia ou, ainda, eventual repercussão extraprocessual 

da decisão a ser proferida. 2. A discussão principal da lide é a existência 

de vícios de vontade e de capacidade em relação à Escritura Pública de 

Doação noticiada nos autos, o que constitui típica matéria de direito das 

obrigações. 3. Apesar de a decisão a ser tomada no presente feito 

repercutir na sucessão dos Requerentes, trata-se de circunstância 

incapaz de atrair a competência material das varas especializadas, visto 

que não diz respeito à causa de pedir e ao pedido da inicial. os 

Desembargadores da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado 

do Paraná, em composição integral, por unanimidade de votos, em julgar 

procedente o Conflito de Competência, nos termos do voto da Relator 

(TJPR - 12ª C.Cível - 0004304-21.2015.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: 

Denise Kruger Pereira - J. 28.10.2015) Assim, o fato da autora ser 

interditada não é fundamento para atrair a competência para as varas de 

família e sucessões. Portanto, este Juízo é absolutamente incompetente 

para processar a presente ação, pois trata-se de incompetência em razão 

da matéria. A incompetência em razão da matéria é absoluta, deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição (art. 64, §1º, do CPC). Diante disto, declaro a incompetência 

deste Juízo desta 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de 

Cuiabá, para processar e julgar a presente ação, e declino a competência 

em favor de qualquer das Varas Cíveis, desta capital. Providencie o Sr. 

Gestor as alterações no cadastro e demais medidas necessárias quanto a 

redistribuição do feito, através do sistema PJE. Cumpra-se e intime-se. 

Cuiabá, 14 de março de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006264-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHO MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA MORAES OAB - MT7139/O (ADVOGADO)

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO PLANTONISTA DA 2ª DP - CARUMBÉ (IMPETRADO)
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006264-80.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: ROCHO MATERIAL PARA 

CONSTRUCAO EIRELI IMPETRADO: DELEGADO PLANTONISTA DA 2ª DP - 

CARUMBÉ Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por 

ROCHO MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI, em desfavor do 

DELEGADO PLANTONISTA DA 2ª DP - CARUMBÉ, todos qualificados nos 

autos em epígrafe. O Impetrante requereu a desistência da ação, 

postulando pela extinção do processo com arrimo no art. 485, VIII, do CPC 

(ID. 12193120). É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Nos 

termos do art. 200, § único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz efeitos após a homologação judicial, sendo desnecessário o 

consentimento do Impetrado, eis que não houve o recebimento da inicial e 

a sua notificação. Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO, por sentença, a 

desistência da ação (ID. 12193120), para que produza os seus jurídicos 

efeitos e, em consequência, JULGO extinto o processo, sem resolução de 

mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e honorários. 

Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá/MT, 14 de março de 2018. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005781-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA) 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES MIGUEL OAB - GO31282 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial. No mais, 

cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, 

consignando às advertências legais. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS 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: 1003334-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CASTRO FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEDEVAN COELHO BORGES OAB - MT21191/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial. No mais, 

sobre a contestação (ID 11757667) e documentos que a acompanham, 

para a réplica, manifeste-se a parte autora no prazo de 10 (dez) dias. Por 

fim, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de março de 2018. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005401-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE MENDES DEL CORSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELL DEL CORSO MENDES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1005401-27.2018.8.11.0041 REQUERENTE: GLEICE MENDES DEL CORSO 

REQUERIDO: MARCELL DEL CORSO MENDES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. Intime-se a parte 

autora a manifestar-se sobre o documento inserto no ID 12184879, no 

prazo de 05 dias. Intime-se. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001346-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SENATORE VARGAS RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CEFAPRO - Cuiabá (IMPETRADO)

SECRETÁRIO ESCOLAR DA COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DA ESCOLA 

ESTADUAL PROFESSORA ELIANE SIGIOGV SANTANA, SR. ALEX 

SANDRO PEGAINI (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Diante do exposto, 

INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Expeça-se mandado visando à notificação 

das autoridades coatoras a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

prestem as informações que julgarem necessárias (Lei nº 12.016/09, art. 

7º, inciso I). Dê-se ciência do feito ao Estado de Mato Grosso, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito (art. 7°, II, Lei n° 12.016/2009). Prestadas ou não as 

informações, conceda-se vista ao Ministério Público, pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, Lei n° 12.016/09). Intimem-se. Às providências. MURILO 

MOURA MESQUITA 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): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 943127 Nr: 56400-40.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO - 

OAB:OAB/MT 14.522, ANTONIO CHAVES ABDALLA - OAB:OAB/MT 

17.571-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 (..) intime-se a perita a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 

(trinta) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no artigo 473, do 

CPC . Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do 

laudo (CPC, ar t .  477,  §1º  ) . In t imem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 14 de março de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 949932 Nr: 60322-89.2014.811.0041

 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: JAIR FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SECRETÁRIO DE 

SAÚDE ESTADUAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A, LUÍS RENATO 

JOSETTI - OAB:

 Autos n.º 949932 – Procedimento ordinário

Vistos etc.
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Informa a parte autora que o requerido, embora intimado, da decisão que 

concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, deixou de providenciar o 

tratamento determinado.

Assim, requer o postulante seja realizado o bloqueio online, através do 

BacenJud, junto à conta única do demandado com a transferência dos 

valores constritos diretamente para a conta do prestador de serviço.

Entretanto, com o fito de evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões 

de bloqueio nas contas do Estado e Município, bem como, garantir o 

respeito à economicidade em tais contendas judiciais, determino, ad 

cautelam, a intimação da parte ré para, no prazo de 72 (setenta e duas) 

horas, manifestar-se sobre os valores orçados pela parte autora, sob 

pena de deferimento do bloqueio online.

Transcorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá 

ser certificado, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo Oficial de Justiça Plantonista, se 

necessário.

 Cuiabá/MT, 14 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 949812 Nr: 60231-96.2014.811.0041

 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: BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A- 

BRASNORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENRICO ESTEFAN MANNINO - 

OAB:95.110/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR

 Autos n.º 949812 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de transação neste feito, revela-se por dispensável a 

realização de audiência de conciliação, razão pela qual passo ao 

saneamento do feito, com espeque no artigo 357, do CPC.

Citada a parte requerida apresentou contestação às fls. 342/352, 

alegando, preliminarmente, que a decisão que antecipou os efeitos da 

tutela deve ser revogada, por se tratar de medida satisfativa, bem como, a 

impossibilidade jurídica da demanda.

Impugnação às fls. 383/392.

A prefacial de impossibilidade jurídica da causa confunde-se com o mérito, 

razão pela qual devem ser conjuntamente analisados.

No tocante ao pedido para revogação da decisão que antecipou os efeitos 

da tutela, não merece guarida, permanecendo o decisum combatido, tal 

como lançado, por seus próprios fundamentos.

Inexistindo outras questões preliminares a ser apreciadas e, tendo em 

vista que partes são legítimas e estão regularmente representadas, dou o 

feito por saneado.

Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender desnecessário.

 Defiro a realização de perícia postulada pela parte autora (fls. 395/396) e, 

para tanto, nomeio como perita Judicial a Contadora Vera Gomes da Silva, 

CRC/MT 5.452-4, com endereço profissional na Rua Américo Salgado, n. 

1.103, Araés, Cuiabá (MT), CEP: 78.005-540, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso.

Intime-se a expert para apresentar proposta de honorários, currículo, com 

comprovação de especialização, contatos profissionais, em especial o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, I, II e III, do CPC ).

Em seguida, intime-se a parte autora para depositar o valor dos honorários 

(art. 95, do CPC ), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa 

prosseguir.

 Após, intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos, bem como 

para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II ).

Posteriormente, intime-se a perita a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no 

artigo 473, do CPC .

 Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, §1º ).

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 769749 Nr: 22734-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Autos n.º 769749 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Informa a parte autora que o requerido, embora intimado, deixou de 

providenciar o fornecimento do medicamento determinado na espécie.

Assim, requer o postulante seja realizado o bloqueio online, através do 

BacenJud, junto à conta única do demandado com a transferência dos 

valores constritos diretamente para a conta do prestador de serviço.

Entretanto, com o fito de evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões 

de bloqueio nas contas do Estado e Município, bem como, garantir o 

respeito à economicidade em tais contendas judiciais, determino, ad 

cautelam, a intimação da parte ré para, no prazo de 72 (setenta e duas) 

horas, manifestar-se sobre os valores orçados pela parte autora, sob 

pena de deferimento do bloqueio online.

Transcorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá 

ser certificado, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo Oficial de Justiça Plantonista, se 

necessário.

 Cuiabá/MT, 14 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1065387 Nr: 53365-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LP FORMATURAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - 

OAB:4.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAMIRIS DE OLIVEIRA 

MORAES - OAB:14748

 Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e confirmo a liminar 

deferida no alvorecer da demanda. 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.Cuiabá/MT, 14 de março de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 982467 Nr: 15205-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAVIA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS PARA 

SINALIZAÇÃO LTDA - ME, MANOELA BORSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENCIA AJUNTO DE 

FISCALIZAÇÃO DO ESTADO DE MT, SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DA 

RECEITA PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:13602-A, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e confirmo a liminar 

deferida no alvorecer da demanda. 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.Cuiabá/MT, 14 de março de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 859306 Nr: 1185-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURLICOUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE COMÉRCIO EXTERIOR DA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA MARIA GUIMENES GOMES 

- OAB:278794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e confirmo 

a liminar deferida no alvorecer da demanda. 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.Cuiabá/MT, 14 de março de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1059978 Nr: 51061-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Autos n.º 1059978 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Sobre o petitório retro, manifeste-se a parte requerida, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 269501 Nr: 1757-79.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VIDAL CONSTANTINO DA SILVA, JORGE ROMILTON 

SOARES RESENDE, JOAQUIM CANDIDO DA PAIXÃO, JOCELY TADEU 

MESSIAS, EMANUEL JESUS DAUBIAN COSTA, FRANCISCO CHRISTIAN DE 

CAMPOS GALVAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5.819/MT, GRAZIELLA PAES MAIOLINO - OAB:17622, LORENA 

DIAS GARGAGLIONE - OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO 

JÚNIOR (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - OAB:12.244-B

 Vistos, etc.

Em face ao adimplemento da obrigação, cujo cumprimento foi requestado 

neste feito (fls. 226/227), determino seu arquivamento, mediante as baixas 

e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1039415 Nr: 41370-28.2015.811.0041

 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: CREMOSO ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADER MIRANDA DE ALMEIDA - 

OAB:19185/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA PROC DO ESTADO - OAB:7242

 Autos n.º 1039415 – Procedimento ordinário

 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, 

determinou 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.

 Cuiabá/MT, 14 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 876879 Nr: 14715-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN PEDROSO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte impetrante acerca do retorno dos 

autos da instância superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 992197 Nr: 19543-58.2015.811.0041

 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: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÔNIS VINICIUS MARANGONI 

XAVIER - OAB:19.801/MT, CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentada é tempestiva. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 
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Contrarrazões ao Recurso de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 340382 Nr: 10868-53.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO LUIZ ZUFFO DE PAULA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE ATENDIMENTO E 

ENTREGA DE MEDICAMENTOS A USUÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PAROLIN - 

OAB:8023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifetar acerca do Parecer do NAT, juntado às fls. 628/629, conforme 

decisão de fls. 626.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742056 Nr: 38915-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADECENTER MÓVEIS E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO-DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:OAB/MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MARCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3946/O

 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.: 418797 Nr: 5446-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA CUNHA PINHEIRO POÇO 

- OAB:253826/SP, LEONARDO GALLOTTI OLINTO - OAB:150583-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 933543 Nr: 51217-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA BICUDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMMANUEL OLIVEIRA NETO - 

OAB:13.354/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 918151 Nr: 42185-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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):

 Cod. Proc.: 976440 Nr: 12367-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDROZINA CORREA MILITAO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Otávio Trovo Marques 

de Souza Procurador do Estado - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709451 Nr: 2331-63.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SABINO DUTRA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A 

SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAUDE - MATO GROSSO SAUDE, JOSÉ 

SABINO DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MIGUEL DE ARRUDA 

PELISSARI - OAB:15112/MT, MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - 

OAB:9943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10497-A, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024484 Nr: 34088-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO HENRIQUE TORRES OLIVEIRA, FLAVIO PEREIRA 

CRUZ, GIOVANA MARIA DO NASCIMENTO, SIDNÉA MARTINS DE 

MENEZES, LUZIA ROCHA SILVA VICENTIN, MAIRA REGINA SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRO CHAVES TORRES - 

OAB:13487

 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
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de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 920763 Nr: 43914-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 3247, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794797 Nr: 1121-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR MARCONDES RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - 

OAB:16.461 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057706 Nr: 49865-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA CARVALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA BARROS - 

OAB:11010/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143858 Nr: 255-13.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L.S., SHEILA CRISTHINA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:2.003/MT, LINDIOMAR VAÉRIO - OAB:12.625, MARCELO 

ANTONIO THEODORO - PROF. ORIENTADOR UF/MT - OAB:11672/B, 

MARCUS VINÍCIUS GREGÓRIO MUNDIM - OAB:14.235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - PROC. MUNICIPAL - OAB:3150 A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICIPIO, para devolução dos autos nº 

255-13.2004.811.0041, Protocolo 143858, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 864710 Nr: 5396-61.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRNA TOSCAN CAPRINI

 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: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A

 Ante ao exposto, DEFIRO o bloqueio judicial, via Bacenjud, no valor total 

de R$ 698,34 (seiscentos e noventa e oito reais e trinta e quatro reais) da 

conta única do Estado de Mato Grosso, com posterior transferência para a 

conta única do Poder Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício 

ao Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça deste 

Estado, para que proceda ao rastreamento e vinculação do valor aos 

presentes autos.Em seguida, intime-se a fornecedora UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CNPJ n. 03.533.726/0001-88, 

para que forneça o medicamento, sob a garantia dos valores aqui 

bloqueados.Apresentada as prestações de contas, voltem-me os autos 

conclusos para a expedição de alvará em favor da fornecedora. E na 

mesma oportunidade, intime-se o requerido para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 14 de março de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 401466 Nr: 34274-69.2009.811.0041

 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: JOÃO ELISEU DE ALMEIDA VILAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA C. 

CAVALCANTI - PROC DO ESTADO - OAB:

 Autos n.º 401466 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista a Nota Fiscal acostada à fl. 222v, expeça-se o competente 

alvará para levantamento do montante constrito na espécie, conforme 

determinado às fls. 214/216.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTUTIÇÃO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 225951 Nr: 33252-15.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO SANTANA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GOMES BRANDÃO - 

OAB:DEFENSOR PBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST, JOÃO 

VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Ante ao exposto, nos termos da legislação referenciada, INDEFIRO o 

pedido de fl. 356/356v.Sem prejuízo, para maior elucidação quanto a real 

necessidade na aquisição dos medicamentos pleiteados, determino a 

remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT para elaboração de 
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parecer técnico, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.Após, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender 

de direito.Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 14 de março de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO EM SUBSTUIÇÃO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 843198 Nr: 47136-33.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, GRAZIELLA PAES MAIOLINO - OAB:17.622, 

LORENA DIAS GARGAGLIONE - OAB:14.629/MT, VINICIUS MIRANDA - 

OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Autos nº 843198 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 As partes opuseram embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 209/213, aduzindo, em síntese, haver omissão e 

contradição no citado comando judicial (fls. 214/227 e 232/233).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial embargado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de março de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1161086 Nr: 36413-47.2016.811.0041

 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: SULINA COMÉRCIO DE ÓLEOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1161086 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Sobre o petitório retro, manifeste-se a parte requerida, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTUTIÇÃO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 783876 Nr: 37642-81.2012.811.0041

 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: NILZA FLORIANO SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, EXATA 

LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA, INGENIO DO BRASIL LTDA

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

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BOSCHETTI OLIVA - 

OAB:149.247/SP, CÍNTHYA STÉPHANIE RODRIGUES SAKAUI - 

OAB:315.225/SP, DULCE DE MOURA - PROCURADORA DO ESTADO - 

OAB:7.259/MT, FABIO HENRIQUE DE ALMEIDA - OAB:172.586/SP, 

FREDERICO GUIMARAES AGUIRRE ZURCHER - OAB:119.135/SP, JOÃO 

MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - OAB:19544

 Certifico que, tendo em vista a apresentação de impugnação à 

contestação pelo requerente, na forma do art. 152, VI do CPC, impulsiono 

estes autos para intimar as partes para especificar as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1016143 Nr: 30200-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE JOANADART ALBERTINI

 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: 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.: 817231 Nr: 23666-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECR. DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE MACHADO R. DE 

AZEVEDO - OAB:89.368/MG, JULIANA CAMPOS ROCHA - 

OAB:88.138/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - 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):

 Cod. Proc.: 1049395 Nr: 46126-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURINA LUZ RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726157 Nr: 21935-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECR. DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, SUPERINTENDENTE 

DE INFORMAÇÕES DO ICMS DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚB. MT, SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE 

TRANSITO DA SECRETARIA DE FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607 MT, DENISE COSTA 

SANTOS BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/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): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1078226 Nr: 362-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

PHDS, MICAELA PAMELA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO JOSÉ DE ASSIS FILHO - 

OAB:9252, CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA - OAB:19.555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSÉ DE ASSIS 

FILHO - OAB:9252

 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.: 863810 Nr: 4643-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDA DA SILVA LEITE FILHA, JAMIL BENEDITO 

BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 15.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/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.: 1044229 Nr: 43559-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERNANDES DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZANA PEREIRA LEITE MORAIS 

- OAB:12.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1055645 Nr: 49028-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSANI BATISTA COSTA, ODENIL DIAS DA SILVA, 

ERASMO RUBENS DA SILVA, AMADEU GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/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):

 Cod. Proc.: 1059070 Nr: 50543-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MARIA NUNES DE SIQUEIRA BITTENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910408 Nr: 37131-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA ADRIANA SILVA 

FORTALEZA - OAB:12908/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.: 881523 Nr: 17720-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL MACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:9.059/MT, 

DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057 MT, JACKSON 

NICOLA MAIOLINO - OAB:17.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910752 Nr: 37377-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATHARINA DA COSTA E SILVA FAVA, CELIS NADINE 

FRANCA DE SOUZA, EBENEZER BORGES COSTA E SILVA, IRONITA DE 

OLIVEIRA MONTEIRO, LYA MONTEIRO COSTA E SILVA, MARIA ISABEL 

NELLI, OTAIR RODRIGUES RONDON FILHO, LEONARDO MARIN, LEVI 

PEREIRA BORGES, REGINA LUCIA RONDON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/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.: 996410 Nr: 21830-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISIS GARDENIA KATP DE SOUSA, LAIS LOPES DA 

SILVA, LEOMAR FERRABOLI, MARIA DO SOCORRO DE SOUSA, MEIRE DE 

MELO LOURENÇO GARCIA, RENILDES CARVALHO RIBEIRO, SILVIA 

REGINA ZANARDI, UBIARA JULIANA DAL SOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON NUNES FLORES - 

OAB:17.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-B

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306423 Nr: 15956-09.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO BASÍLIO, EDIMILSON GOMES TEIXEIRA, 

ANA PAULA BARBOSA ARAÚJO, VALDIRENE VITURINO VIEIRA, 

AGEMIRO BATISTA ARANTES NETO, MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT, KEYWALDO VIEIRA NASCIMENTO 

- OAB:14519/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036705-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR DE FRANCA FERRAZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

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 de todo o 

exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, 

da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO 

A SEGURANÇA, para autorizar o licenciamento do veículo do Impetrante, 

restringindo-se ao exercício do ano de 2017, sem o pagamento das 

infrações de trânsito apontadas na inicial, tornando definitiva a liminar 

deferida (id. n. 11222190). Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro 

teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, 

mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 

12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

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: 1036310-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FLORES PALACIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

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 de todo o 

exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, 

da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO 

A SEGURANÇA, para autorizar o licenciamento do veículo do Impetrante, 

restringindo-se ao exercício do ano de 2017, sem o pagamento das 

infrações de trânsito apontadas na inicial, tornando definitiva a liminar 

deferida (id. n. 109530983). Oficie-se a autoridade coatora quanto ao 

inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, 

mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 

12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

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: 1037163-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE LIMA PARREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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, 
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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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036031-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE SANTANA DE FRANCA SILVERIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIBEIRO OAB - MT5127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Diante de todo o 

exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, 

da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO 

A SEGURANÇA, para autorizar o licenciamento do veículo do Impetrante, 

restringindo-se ao exercício do ano de 2017, sem o pagamento das 

infrações de trânsito apontadas na inicial, tornando definitiva a liminar 

deferida (id. n. 11191095). Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro 

teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, 

mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 

12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

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: 1000285-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

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: 1031563-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA TENUTES DA SILVA (AUTOR)

Maristela Ana de Magalhães (AUTOR)

HELENA CAMPOS DO NASCIMENTO (AUTOR)

NEUMES DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS TADEU MAGALHAES OAB - MT0014827A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: ISTO POSTO, 

reconheço a prescrição da pretensão das partes requerentes, e JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 

10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, 

c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Suspendo, entretanto, a sua 

exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º 

do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. 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: 1028553-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO BARBOSA NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO BARBOSA NETO OAB - MT6.846 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

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 de todo o 

exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, 

da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO 

EM PARTE A SEGURANÇA, para autorizar o licenciamento do veículo do 

Impetrante, restringindo-se ao exercício do ano de 2017, sem o pagamento 

das infrações de trânsito apontadas na inicial, tornando definitiva a liminar 

deferida (id. n. 9899315). Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro 

teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, 

mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 

12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

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: 1033111-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUKE CESAR LIMA BEZERRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BARRANQUEIRO JUNIOR OAB - MT21637/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Diante de todo o 

exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, 

da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO 

A SEGURANÇA, para autorizar o licenciamento do veículo do Impetrante, 

restringindo-se ao exercício do ano de 2017, sem o pagamento das 

infrações de trânsito apontadas na inicial, tornando definitiva a liminar 

deferida (id. n. 10462464). Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro 

teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, 

mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 

12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

P. R. I. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 
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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: 1035488-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO HOHLENVERGER JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT0014688A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

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 de todo o 

exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, 

da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO 

EM PARTE A SEGURANÇA, para autorizar o licenciamento do veículo do 

Impetrante, restringindo-se ao exercício do ano de 2017, sem o pagamento 

das infrações de trânsito apontadas na inicial, tornando definitiva a liminar 

deferida (id. n. 11047247). Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro 

teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, 

mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 

12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001465-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MAFALDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SARAIVA DA SILVA OAB - MT17956/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

PREFEITURA DE CUIABA (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Defiro ao Requerente 

os benefícios da Justiça Gratuita. Diante da natureza da demanda, deixo 

de designar audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o Requerido 

para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005917-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SANTANA MARIM (AUTOR)

GEYSON KATSJIRO YAMASSAKI (AUTOR)

KAREN DE ARRUDA FORTES (AUTOR)

ODEZIO BORGE CARVALHO (AUTOR)

RAFAEL ORTIZ BATALHA (AUTOR)

ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

LUIZ GONZAGA ABREU JUNIOR (AUTOR)

DIEGO RIBEIRO DIAS (AUTOR)

RAUL ALVES DE PAULA (AUTOR)

TIAGO DE SOUZA RIBEIRO (AUTOR)

ELIANDRO PEREIRA NETO (AUTOR)

ALLEXANDER BARBOSA CAMARGO SANTOS DE ANDRADE (AUTOR)

NEIVEDY NIVALDO APARECIDO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

CLAUDIO DE OLIVEIRA MAINARDI (AUTOR)

EDINEI DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

LINDOMAR RIBEIRO PEREIRA (AUTOR)

MARCOS SILVA DE MATOS (AUTOR)

VALDIRENE ALMEIDA BARROS (AUTOR)

MAYKON DOUGLAS SALES VIEIRA (AUTOR)

PATRICIA MAGDA RODRIGUES DE PAULA (AUTOR)

IGOR RAFHAEL SIMOES PITONDO (AUTOR)

VAGNER ANTUNES GONCALVES RODRIGUES (AUTOR)

ALEXANDRE CORDEIRO MOURA BATISTA (AUTOR)

JESSE WILLIAM FORTUNATO DA SILVA (AUTOR)

CLAUDIO VITOR TIBALDI DE JESUS (AUTOR)

ORLANDO FRANCISCO GATTA GALVAO (AUTOR)

MARCOS DA SILVA (AUTOR)

ANDREIA DELMON SILVA DUQUE (AUTOR)

ALVARO JOSE FERREIRA FRANCO (AUTOR)

FLADEMIR ANTONIO DE SOUZA (AUTOR)

MARIA HELENA PORTELA (AUTOR)

FABRICIO ALBUES MACIEL (AUTOR)

VALDELINO BRITO GOMES (AUTOR)

ROBSON FERNANDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "...Diante do exposto, nos termos 

da fundamentação supra, INDEFIRO os pedidos de tutela provisória de 

urgência formuladas na exordial. Ante as circunstâncias e provas 

documentais juntadas, presume-se como verdadeira a condição de 

hipossuficiência dos requerentes. Assim, por consequência lógica de 

causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, lhes concedo os benefícios 

da justiça gratuita, até que se prove o contrário. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às necessidades 

do conflito deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e enunciado nº 35da 

ENFAM). Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes 

autos. Intime-se. Cumpra-se.". OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1004885-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN OAB - MT4501/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DO ESTADO (IMPETRADO)

gerente de conta corrente fiscal (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Jardim Monte Líbano por meio de 

emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Tratando-se de mandado de 

segurança coletivo que questiona a legalidade de normas pertinentes ao 

ICMS, ouça-se o representante judicial do ESTADO DE MATO GROSSO no 

prazo de 72 horas, conforme art. 22, §2º, da Lei n. 12.016/09. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027627-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIL DE FIGUEIREDO SCAFFA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZA COSTA CAVALCANTI OAB - MT17960/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. O pedido de tutela 

provisória de evidência será analisado após a contestação, nos moldes do 

parágrafo único do artigo 311 do CPC. Deixo de designar audiência de 

conciliação, diante da natureza da demanda. Cite-se e intime-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Expeça-se 

o necessário. 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: 1024915-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE VINHAS CATAO OAB - RJ067086 (ADVOGADO)

RONALDO REDENSCHI OAB - RJ94238 (ADVOGADO)

JULIO SALLES COSTA JANOLIO OAB - RJ119528 (ADVOGADO)

MARIA FERNANDA DUARTE SIROTHEAU DA COSTA OAB - RJ189458 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:"(...)Diante desses fundamentos, 

DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR almejada pela parte autora para 

DETERMINAR ao requerido que o crédito tributário objeto do Termo de 

Intimação nº 118991001000051201230 não figure como óbice à 

renovação da sua Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, na forma do 

artigo 206 do Código Tributário Nacional. Diante das especificidades do 

Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(NCPC, art. 139, VI e enunciado nº 35da ENFAM). Cite-se o Requerido 

para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Intime-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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 869015 Nr: 8789-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRECON CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL, 

GERENTE DE PLANEJAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 

SUPERINTENDENCIA DE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 Diante desses fundamentos, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA para 

ratificar a liminar de fls. 130/132 e CANCELAR, por definitivo, o crédito 

tributário representado pelo DAR n. 999/04.065.532-21.Encaminhe-se 

cópia desta sentença à autoridade impetrada para os devidos fins.Com 

fundamento no art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, determino que após o 

decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à 

Superior Instância, em vista do reexame necessário de sentença.Sem 

custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste 

caso.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 814770 Nr: 21226-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS DIVINO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Autos nº: 21226-04.2013.811.0041 (814770)

Vistos, etc.

Conforme consta na certidão retro, não foi possível realizar a intimação do 

Requerido Estado de Mato Grosso para a audiência designada para o dia 

15/03/2018.

Posto isto, designo a data de 10/05/2018 (quinta-feira), às 15h00 para a 

realização da audiência instrutória, devendo a Sra. Gestora providenciar a 

intimação das partes.

Atente-se a Senhora Gestora para a efetivação de todos os atos de 

responsabilidade da Secretaria, necessários para a realização da 

audiência instrutória.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se todos.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Cuiabá, 14 de março de 2018.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 865966 Nr: 6339-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISNETH MINAS NOVAS ARAUJO BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO AOCP ASSESSORIA EM 

ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:13593/MT, HUDYANE M. DE OLIVEIRA - OAB:15868/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA BONI BILIA - 

OAB:OAB/PR 42.674, FABIO RICARDO MORELLI - OAB:OAB/PR 31.310, 

KAYTIANE FRANCEZ DA SILVA - OAB:PR/58.296

 Diante de tal constatação, é evidente que não restou demonstrada a 

violação do direito da Impetrante, de modo que a denegação da segurança 

é ato que se impõe.Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA 

vindicada, e consequentemente torno sem efeito a liminar deferida às fls. 

79/80, uma vez que não constatada neste momento a presença dos 

requisitos exigidos, com fulcro no art. 309, III do CPC, JULGANDO EXTINTO 

O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Notifique-se a autoridade coatora para as providências cabíveis 

advindas desta decisão.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.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 895839 Nr: 26971-28.2014.811.0041

 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: ROGÉRIO LUIZ CINTRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Diante de todo o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 

DIREITO EM RELAÇÃO AO FGTS e no remanescente JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.Condeno o 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 razão de deferimento de 

gratuidade de justiça à fl. 45.Transitada esta em julgado, certifique-se e 
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arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 218967 Nr: 27528-30.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA AURELIANA DA SILVA, DAYSE PEREIRA DA 

SILVA, DULCÍDIO TIMÓTEO DE LIMA, JAIRDES RIBEIRO FERREIRA, 

ENEDINA APARECIDA ULIANA DE SOUZA, EVITA PEREIRA DE CAMPOS, 

EVANZITA SILVA PORTO CORRÊA, GUINAURA ARCANJO DA SILVA, 

JOELMA APARECIDA RONDON, MARIA ROSA DA SILVA CRUZ, LUIS 

ANTONIO PEREIRA, LOURDES ESSER MONTEIRO DA SILVA, MARINA 

ARCANJO DA SILVA, NEUSA DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - SAD, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA F. KUMUCHIAN - 

OAB:7946-MT, ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN ARAUJO - OAB:7.946 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIS SUERLEY PERNOMIAN - 

OAB:7534, JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. 

ESTADO) - OAB:, JOSE VITOR C. GARGAGLIONE (PROC.EST.) - 

OAB:3411/MT

 Vistos, etc.

Diante da certidão à fl. 652 e tendo decorrido o lapso temporal, intime-se o 

exequente para querendo, no prazo de, 15(quinze) dias apresente a 

atualização dos cálculos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 794015 Nr: 319-08.2013.811.0041

 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: EDNA LEITE DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELLE M. CUIABANO - 

OAB:13.860, FABIO DORILEO VIEIRA - OAB:OAB/MT 10.723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:

 Vistos, etc.

Diante das informações prestadas à fl. 140, informando que não foi 

possível fazer a devolução dos honorários periciais por meio da GRU – 

Guia de Recolhimento de União, intime-se o INSS para que, no prazo de, 

10(dez) dias forneça o numero de conta bancária e CNPJ para a 

devolução dos valores.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 790287 Nr: 44330-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI GREGORIO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CALAZANS DUARTE - 

OAB:13063-E / MT, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - OAB:7174/MT, 

TAINÁ MIRANDA DE ALCÂNTARA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK DE ARAÚJO AYALA 

(Procurador do Estado) - OAB:

 Vistos etc.

Ante o teor da Certidão de fl. 228 e do petitório do autor de fl. 227, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo requerido às fls. 218/222.

Considerando que o Art. 1º da Lei Estadual n. 10.656/2017 estipulou que a 

RPV corresponderia ao teto máximo de 100 UPFs/MT, bem como que o Art. 

3º da Portaria n. 217/2017-SEFAZ estipulou, para o ano de 2018, o valor 

de R$ 128,24 para a UPF/MT; somente poderão ser cobrados via RPV, 

créditos que não ultrapassem a quantia de R$ 12.824,00.

Desse modo, para o crédito do exequente deverá ser expedido o devido 

Precatório, já que a quantia pretendida ultrapassa o teto legal.

Cumpra-se o art. 6º, da Resolução nº. 115/2010, do Conselho Nacional de 

Justiça, intimando-se o Estado de Mato Grosso, para que informe, em 30 

dias, a existência de débitos que preencham as condições estabelecidas 

no §9º do art. 100 da Constituição Federal.

 Expeça-se ofício requisitório ao Presidente do E. Tribunal do Estado de 

Mato Grosso a fim de que seja determinada a formação do Precatório, 

consoante o disposto no art. 910, do CPC, encaminhando-se em anexo 

toda a documentação pertinente, inclusive esta decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 945242 Nr: 57537-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA FORNANCIARI ANTUNES

 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: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por MARIA DA 

PENHA FORNANCIARI ANTUNES contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO 

formulado pela Requerente, para condenar o Requerido ESTADO DE 

MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da Requerente, o percentual 

de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real 

para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores 

que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação 

incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período”. (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado ESTADO DE MATO 

GROSSO para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos 

pertinentes à liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 814770 Nr: 21226-04.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS DIVINO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Certifico que compareceram para audiência designada para esta data, os 

senhores JESUS DIVINO RODRIGUES DA SILVA, CPF 008.207.321-09 e 

JAIME SANTANA CARDOSO E SILVA, CPF 981.201.901-49, tendo sido 

redesignada para o dia 10/05/2018, às15:00 horas. Os mesmos ficaram 

intimados para comparecer na nova data.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003374-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA COSTA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)
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MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI OAB - MT13266/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:6 – Atente-se, a Escrivania e a Sra. Gestora aos casos em que 

se necessita a INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SANAR A FALHA 

PROCESSUAL EXISTENTE (AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS, CONTRA-FÉ, 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA) TAMBÉM PODE 

SER EXECUTADA E PUBLICADA PELA SRA. GESTORA, 

INDEPENDENTEMENTE DE CONCLUSÃO E DESPACHO. 7 - Em caso de 

juntada de substabelecimento sem reserva de poderes ou procuração 

posterior, os registros e a autuação deverão ser atualizados pela Senhora 

Gestora, excluindo-se o(s) nome(s) do(s) advogado(s) anterior(es) e 

incluindo-se o(s) atual(is), bem como na capa dos autos, para que não se 

perca o ato processual (intimação via DJE). 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: 1004558-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:"...Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência 

absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual 

declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004572-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRO CHARMO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:"...Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência 

absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual 

declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005872-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LINS RIOS OAB - MT23813/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"...Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para 

que preste as informações pertinentes no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se 

ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica de 

direito público interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial, sem 

documentos, para, querendo, ingressar no feito. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004645-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. DA SILVA COMERCIO EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT22011/O 

(ADVOGADO)

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT0004754A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "... Vistos. Não obstante o hercúleo esforço dispendido pelo 

impetrante, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de liminar por seus 

próprios termos, que bem subsistem às insurgências apresentadas. 

Intime-se o impetrante para dar andamento ao feito, sob pena de extinção. 

". 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: 1005269-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HASS & ARRUDA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INDEA/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:"...Vistos. Faculto a emenda da inicial para que a impetrante 

colacione o ato coator que ora objurga como vulnerador do seu direito 

líquido e certo,partindo da premissa de que o mandado de segurança, por 

ser ação civil de rito sumário especial, não comporta dilação probatória, 

exigindo prova documental pré-constituída, sob pena de ser indeferida a 

petição inicial (Lei nº 1.533/51, art. 8º). ". 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: 1005922-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO JOSE DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:"Vistos e etc. Ante a ausência de documentos que justifique a 

concessão de assistência judiciária, intime-se a requerente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos comprobatórios acerca 

de sua situação econômica, sob pena de indeferimento do benefício 

pleiteado, posto que o parágrafo único, do art. 2º da Lei 1060/50, deve ser 

interpretado à luz do inc. LXXIV do art. 5º, da Constituição Federal, que 

prevê que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovem insuficiência de recursos". Intime-se. Cumpra-se. ". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004400-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DIAS DE MOURA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT0015283A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:" Vistos Emenda o autor sua inicial, identificando corretamente 

qual Vara pretende que seu processo tramite, já que registrado no seu 

pedido a distribuição para as Varas Cíveis que se me traduzem como 

Varas comuns e não especializadas. Corrigindo tal erronia e em sendo 

mantida esta Vara Especializada da Fazenda Pública, CITE-SE o INSS para 

contestar o feito. Após, cls para designação de PERÍCIA.". 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: 1005832-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA BEZERRA RIBEIRO ROLIM DE MOURA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIA DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

PRESIDENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:" Vistos. Nos termos do artigo 10 do CPC, faculto à impetrante 

emendar a inicial para que identifique a autoridade impetrada, posto que 

em se mantendo a Secretária de Saúdeno polo passivo, a competência 

para apreciar o "writ" será do e. TJ/MT, conforme determina a Constituição 

Estadual.". 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: 1006009-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA KONOPATZKI DO AMARAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN SANTIAGO BARROS OAB - MT13481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Comissão Julgadora e de Reavaliação de Concurso Público do Edital 

01/2017/SEDUC (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:" Vistos Faculto ao impetrante emendar a inicial, primeiramente 

para expurgar a "lista de compras" que inaugura o seu pedido, por ser, 

certamente, estranha à lide. No mesmo prazo, deve aclarar o seu pedido, 

identificando corretamente a autoridade coatora posto que em sendo 

mantida a Secretária de Estado como impetrado, a competência para julgar 

este "writ" será do e. Tribunal. ". 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: 1004985-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FRANCISCO DIAS (REQUERENTE)

STELLA CRISTINA GOMES FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:" Vistos. Faculto ao autor emendar a inicial, aclarando o seu 

pedido, posto que não obstante tenha identificado no polo passivo da 

demanda o Estado de Mato Grosso, endereçou o seu pedido para uma das 

Varas de FAMILIA. Decorrido o prazo, sem manifestação, remetam-se os 

autos para uma das Varas de Família, nos termos do pedido inaugural; de 

outra forma, à conclusão.". 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: 1003048-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN PIZOTO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEDEVAN COELHO BORGES OAB - MT21191/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:" Vistos. Faculto ao autor emendar a inicial identificando 

corretamente o valor dado a causa, que deve corresponder ao benefício 

pretendido, nos termos do digesto processual. ". 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: 1031453-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL QUARESMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:" Vistos, Defiro ao Requerente os benefícios da Justiça Gratuita. 

A parte Requerente, nos termos do § 5º do art. 334 do NCPC, informa seu 

desinteresse na realização de audiência de conciliação. Assim, diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às necessidades 

do conflito deixo de designar a audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, 

VI e enunciado nº 35da ENFAM). Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

contestar os presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012471-66.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO PAULINO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rosane Costa Itacaramby OAB - MT8755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004074-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA OAB - MT0015415A-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, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035741-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEDROSO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS OAB - MT6693/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013642-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER COELHO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000647-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA MARIA ANGELICA VERGARA DE VIVANCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0011655A (ADVOGADO)

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

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: 1034557-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEAGRO AGRICOLA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN DE SOUZA PAIVA OAB - MT0018982A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038337-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BATISTA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN ALBUQUERQUE NOGUEIRA DA COSTA OAB - MS17336-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038423-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLITE ROCHA IBANE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035111-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WLAMIR LUIS DA GAMA FIGUEIREDO (AUTOR)

PEDRO MACIEL DE CAMPOS (AUTOR)

MARCELO SANTOS LIRA (AUTOR)

JOSE FREIRE DE BARROS (AUTOR)

ADEMAR VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

JAILTON FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

FABIO DE SOUZA BARROS (AUTOR)

EMANUEL PEREIRA DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

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: 1000990-95.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALVES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT19793/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 
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MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

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 decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:" Vistos, Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os Embargos de Declaração opostos, nos 

termos do art. 1023, § 2º do NCPC. Expirado o prazo, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos para análise. 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: 1006103-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE VINICIUS ANTUNES AMORIM (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - MT13518/B-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. 

DECISÃO:"...Diante ao exposto, DEFIRO a liminar pretendida, determinando 

que a autoridade coatora realize o licenciamento do veículo marca/modelo 

VW/GOLF, ano/modelo 2003/2003, placas ALO - 6630, cor predominante 

CINZA, renavam nº 00814883290, 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. ".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014213-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

PROCURADOR GERAL DO ESTADO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

LUZINEY MARCIO PEREIRA DA SILVA OAB - 545.274.301-49 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para se manifestar nestes autos, nos termos da decisão 

abaixo transcrita: DECISÃO: Vistos. Manifeste-se a parte autora acerca do 

petitório de id. 1215792 aviado pelo Estado de Mato Grosso. Com 

resposta, intime-se o Estado de Mato Grosso para as devidas 

providências. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006214-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SILVA CORREA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE PENITENCIÁRIAS 

(IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA 

SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/SEJUDH DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:" Vistos. JESSICA SILVA CORREA impetrou o presente mandado 

de segurança c/c pedido de liminar contra ato do Secretário Adjunto de 

Administração Penitenciária da SEJUDH e Superintendente de 

Penitenciárias. Todavia, manuseando o presente processo verifico a 

ausência da documentação pessoal da impetrante. Desta maneira, faculto 

a Impetrante emendar a inicial, nos termos do Art. 321 do CPC, juntando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a documentação em questão, sob pena de 

lhe ser aplicado o art. 485, VI do CPC. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. ". OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004255-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA JATOBA EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1004255-48.2018.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

MANDADO DE SEGURANÇA (120) Valor causa: R$ 1.000,00; Requerente: 

MADEIREIRA JATOBA EIRELI - ME Requerido: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT FINALIDADE: O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão 

exarada nos autos do processo acima identificado, em trâmite nesta vara 

especializada. DECISÃO: Vistos. Não vislumbro a prevenção noticiada, 

posto que se assim fosse, todas as insurgências do impetrante acerca de 

tal matéria, na seara mandamental, seriam destinada a este Juízo 

vulnerando, destarte, o princípio da livre distribuição. À distribuição, pois. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Expedido por Ordem do MM. Juiz desta vara 

especializada. Cuiabá, 13 de março de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) 

Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, 
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S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - 

TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 785645 Nr: 39513-49.2012.811.0041

 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: FRANCIOLY ROMULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:15920/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12.645/MT, TAYNÁ ZANINI PEREIRA - OAB:18371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:, JOSÉ ROBERTO CURVO GARCIA - PROC 

FEDERAL - OAB:6828/MT

 AÇÃO PREVIDENCIÁRIA n. 39513-49.2012.811.0041

REQUERENTE: FRANCIOLY ROMULO DA SILVA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Vistos, etc.

Diante da informação constante da petição de fls. 148, destituo o perito Dr. 

João Leopoldo Baçan.

Nomeio, pois, como perita a Dra. Michele Taques Baçan, podendo ser 

encontrada à Rua Barão de Melgaço, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 

908, Cuiabá - MT, telefone Celular: (65) 99929-6655, e-mail: 

micheletaquespericia@hotmail.com e fixo desde já os honorários no 

importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), diante da complexidade da 

matéria.

Assim, REDESIGNO o ato para o dia 20/04/2018, com início dos trabalhos a 

partir das 08h00min (oito horas), ratificando os demais termos da decisão 

de fls. 132/133, observando-se, inclusive, o ponto controvertido que fora 

fixado e os quesitos formulados por este juízo.

Intimem-se as partes e seus assistentes técnicos acerca da redesignação 

da perícia.

O expert será intimado via e-mail pelo Gabinete da Vara.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de março de 2018.

 PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 896721 Nr: 27434-67.2014.811.0041

 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: REGINALDO SOUZA GOMES, APARECIDA GOMES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DO 

ESTADO/MT, SOTRAUMA SOCIEDADE CIVIL LTDA., ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CRISANTO DE SOUZA 

GOMES - OAB:13.870/MT, MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES - 

OAB:13870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE BOM DESPACHO 

DANTAS BORGES - OAB:13.274, RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A

 Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial e por tudo 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, extinguindo 

os autos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, 

confirmando a antecipação da tutela concedida.Noutra senda, renove-se 

intimação da empresa Centro Avançado de Coluna LTDA para informar 

conta vinculada a empresa, para eventual expedição de alvará.Sem 

custas. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa observados os critérios do 

(art. 85, § 3º, I, 4º, III do Código de Processo Civil).Por estar amparada em 

jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, a presente 

decisão não se sujeita ao reexame necessário, de acordo com o § 4º do 

artigo 496 do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.P. R. I.Cuiabá-MT, 

13 de março de 2018.Paulo Márcio Soares de CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 879615 Nr: 16563-75.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEI MARCOS DA SILVA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 879283 Nr: 16344-62.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA APARECIDA MORAIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES DE SOUZA RODRIGUES 

- OAB:9784-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido ao 

pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), acrescido de juros da caderneta de poupança a partir da 

citação e de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do evento 

danoso; bem como ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de juros da caderneta de 

poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data.Sem 

custas. Considerando que a Requerente decaiu de parte mínima de sua 

pretensão (Súmula nº 326 do STJ), condeno o Requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da 

condenação.Decisão isenta de reexame necessário, por força do disposto 

no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.P.R.I.C.Cuiabá, 14 de 

março de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1033946 Nr: 38614-46.2015.811.0041

 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: JESSE LOPES DA SILVA, MARIA DE LOURDES 

MARTINS, NEUZA MARIA ALVES DO CARMO, MANOEL INACIO MASSAY 

MENDES, EDINA FAZIO PINHEIRO, JOSÉ AIRTON MARTINS, MARCO 

ANTONIO DA FONSECA, JAQUELINE PINAFO, SUELI BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GABRIELA ZANROSSO - 

OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Certifico que o recurso de Apelação está tempestivo. Assim, impulsiono 

os autos intimando a parte requerente para, querendo, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1004608 Nr: 25367-95.2015.811.0041

 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: OSTENILZA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Certifico que o recurso de Apelação está tempestivo. Assim, impulsiono 

os autos intimando a parte requerente para, querendo, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1024708 Nr: 34151-61.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SOSTANES DE SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Certifico que o recurso de Apelação está tempestivo. Assim, impulsiono 

os autos intimando a parte requerente para, querendo, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 864437 Nr: 5182-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE FERREIRA GARCIAM, NEUCI DE OLIVEIRA 

SANTOS, ROSIMARY LEAL MATOS SILVA, TEREZINHA NEVES AMORIM, 

RUBENS CLAUDIO ROJAS, RUBIANE TRAJANO OLIVEIRA, SOUZENI 

RODRIGUES DE ALENCAR, THEREZINHA DE JESUS SOUZA GOMES, 

VANDA MARIA SILVA, VICENTE DE PAULA MIRANDA, WANDERLUCIA 

FERREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a contestação é tempestiva, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para, no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1258304 Nr: 23757-24.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIL DE FIGUEIREDO SCAFFA

 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 à Execução apresentada é tempestiva. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1053732 Nr: 48259-95.2015.811.0041

 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: CANDIOLINA AGOSTINHA TAQUES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO GERMANO TAQUES - 

OAB:18242/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentada é tempestiva. Que 

impulsiono os autos intimando a parte apelada para, querendo, apresentar 

Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1049499 Nr: 46156-18.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BELITA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROSSI DA SILVA - 

OAB:19530-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentada é tempestiva. Que 

impulsiono os autos intimando a parte apelada para, querendo, apresentar 

Contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1033673 Nr: 38445-59.2015.811.0041

 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: ELZA DA COSTA SILVA, TELMA DE FÁTIMA DA SILVA, 

LUZINETE MENDES DE FRANÇA ARAUJO, JUSEMAR MOREIRA DE 

MAGALHÃES, EUZIRES DE SIQUEIRA CAMPOS, JUCINEIDE PINTO DE 

ALMEIDA, MAIZES DIAS DE SOUZA, LIDIA BENEDITA DA SILVA, JOAO 

PEREIRA DE SOUZA, VILAMAR DANTAS MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO TADEU DE ALMEIDA 

OLIVEIRA - OAB:15970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:

 Certifico que, tendo em vista a apresentação de impugnação à 

contestação pelo requerente, na forma do art. 152, VI do CPC, impulsiono 

estes autos para intimar as partes para especificar as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 838292 Nr: 42991-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO FRANCISCO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, RENATO BISSE CABRAL - 

OAB:9201/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação é tempestiva. Que impulsiono os 

autos intimando a parte apelada para, querendo, apresentar 

Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 956110 Nr: 3123-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CAROLINA DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAIDES JOSE DOS REIS - 

OAB:18883
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado. Que impulsiono os 

autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 953952 Nr: 2064-52.2015.811.0041

 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: ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA - ME, ELIANE 

CLEMENTINO CARNAUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA 

PÚBLICA-SEFAZ MT, SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO- 

SEFAZ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAIDES J. DOS REIS - 

OAB:18.883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado é tempestivo. Que 

impulsiono os autos intimando a parte apelada para, querendo, apresentar 

Contrarrazões aos Recurso de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 961355 Nr: 5395-42.2015.811.0041

 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: OSVALDO SIQUEIRA EPP, OSVALDO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA 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:

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado é tempestivo. Que 

impulsiono os autos intimando a parte apelada para, querendo, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049798 Nr: 46329-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON NEVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - OAB:6224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ANTONIO DE 

ALMEIDA - OAB:8444-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MILTON ANTONIO 

DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 46329-42.2015.811.0041, 

Protocolo 1049798, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 307103 Nr: 16359-75.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DA TRINDADE FILHO, ARTUR CONY 

CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS DESPACHANTES DAS 

AUTO-ESCOLAS DO ESTADO DE MATO GROSSO-SINDAED, 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: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651/MT, ELISABETE FERREIRA ZILIO (PROC. DO 

ESTADO) - OAB:, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - OAB:PROC. 

DO ESTADO, MÁRIO MÁRCIO DE LARA SORIANO - OAB:3.946/MT, 

THIAGO FRANÇA CABRAL - OAB:11584

 Vistos.

Em cumprimento a decisão proferida anteriormente, manifeste-se o 

devedor.

Após cls.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 435383 Nr: 6420-86.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRUS INSTITUTO MATO GROSSO DE 

SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WYLERSON VERANO DE AQUINO 

SOUSA - Proc. do Estado - OAB:3968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - 

OAB:4464-A/MT

 Vistos.

Ante o petitório de fls. 424, manifeste-se o Estado de Mato Grosso a 

respeito dos valores apresentados pelo exequente.

Com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 64325 Nr: 10884-22.1999.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITSUI ALIMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BAMERINDUS S.A ( litisconsorte 

passivo), FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLLEN DA COSTA RIBEIRO 

GARCIA - OAB:6191/MT, HELIO LUIZ GARCIA - OAB:3613/MT, JOSÉ 

CARLOS DE MAGALHÃES - OAB:14.246/SP, MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:8934/MT, Marcos André Franco Montoro - 

OAB:113.437-SP, Ruy Rangel - OAB:16882/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE CRISTINA CARVALHO 

TEIXEIRA - OAB:163.004 SP, GLAUCIA MARA COELHO - OAB:173.018 

SP, JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - 

OAB:, MANUELA VIEIRA DA SILVA - OAB:14379, RICARDO FERREIRA 

DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 Vistos

 Intime-se os executados para se manifestar sobre fls. 1550/1552.

Cuiabá, 14 de março de 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 767030 Nr: 19827-71.2012.811.0041

 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: DANIEL ALEXANDRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido, 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$ 3.000,00 (três 

mil reais), a ser acrescida de juros da caderneta de poupança e correção 

monetária pelo IPCA-E 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 20% do valor da 

condenação.Decisão não sujeita ao reexame necessário, nos termos do 

artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil. P.R.I.C.Cuiabá, 15 de 
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março de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031389-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE CITAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1031389-84.2017.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 1.000,00; Parte 

Autora:AUTOR: JOSE GERALDO FILHO Parte Requerida: RÉU: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(A) 

REQUERIDO(A), para responder a ação, caso queira, no prazo legal. 

ADVERTÊNCIAS: 1. PRAZO: O prazo para RESPONDER a ação é de 15 

(quinze) dias. Esse prazo será contado EM DOBRO, caso o requerido seja 

a Fazenda Pública (art. 183 do CPC). 2. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como verdadeiros os fatos 

alegados na petição inicial. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por Ordem do MM. 

Juiz Paulo Márcio Soares de Carvalho Cuiabá, 15 de março de 2018 

Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 4ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0500125-94.2015.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. L. SPERANCA & CIA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO OAB - MT0010931S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO Nº 

0500125-94.2015.8.11.0003 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado com o escopo de obter decisão para que seja 

declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS (Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição) e a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da 

fatura de energia elétrica da parte Autora. O Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu as 

liminares que questionam a legalidade da cobrança de ICMS sobre as 

tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de energia 

elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, destacando que o fim 

desse recolhimento gera “possibilidade de grave lesão aos cofres 

públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação proferida põe em 

risco a ordem pública e econômica” (Incidente de Suspensão nº 

53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova 

decisão de liminar no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de Março de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029492-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W.D DE SOUSA TRANSPORTES - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI OAB - MT6746 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO 

ELETRÔNICO - SUIRP (IMPETRADO)

Outros Interessados:

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 decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: Vistos, etc. Prestei as 

informações através do Oficio nº 28/2018 na presente data, referente às 

Informações Processuais requisitadas através do Ofício (Código de 

Rastreabilidade nº 81120183197377) – Secretaria da Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, extraído do Agravo de Instrumento nº 

1001890-47.2018.8.11.0000 – PJE – Capital. Mantenho a decisão agravada 

pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001499-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE ESTRELA DE AQUINO (AUTOR)

LUCAS JOSE DE SOUZA (AUTOR)

PATRICIA NOBRE MALHEIROS IACOVENKO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE DE SOUZA OAB - MT18638/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1001499-03.2017.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos, etc. Verifico que os autores requereram o benefício da justiça 

gratuita, entretanto, não juntaram aos autos documentos capazes de 

comprovar a condição de hipossuficiência, conforme art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. Desta feita, indefiro o pedido de justiça gratuita e 

determino a intimação dos Requerentes para que recolham as despesas 

das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do NCPC. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13 de Março de 2017. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 
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DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 840077 Nr: 44498-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI SEROR CUIABANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BRAGA - 

OAB:16892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Isto posto, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido, 

reconhecendo o excesso de execução para fixar o valor de R$ 1.129,53 

(mil cento e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos) como crédito 

ao exequente, conforme discriminado nas memórias de cálculos de fls. 

217-verso, julgando extinto estes autos com supedâneo no que dispõe o 

artigo 487, III, “a”. Sem custas processuais. Condeno o exequente ao 

pagamento ao honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% 

sobre o valor dado a causa atualizada, observando os critérios do (art. 

85, § 3º, I, 4º, III do Código de Processo Civil). Preclusa essa sentença 

homologatória, certifique-se nos autos, consoante determinação da 

Corregedoria Geral de Justiça/MT em decisão proferida nos autos de 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 0170781-87.2014 aliada 

à Resolução nº 115 do CNJ e Provimento nº 11/2017 do Conselho de 

Magistratura do Estado de Mato Grosso, determino a expedição do 

respectivo RPV no valor supramencionado. Decorrido o prazo recursal, 

certifiquem-se e arquivem-se os autos até o pagamento do Requisição de 

Pequeno Valor (RPV).Cumpra-se, expedindo o que for 

necessário.Cuiabá-MT, 13 de março de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1012095-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHERILYN KARINE FRITSCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT0014547A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O  P R O C E S S O  N º 

1012095-46.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração com Efeitos Modificativos opostos pelo CHERILYN KARINE 

FRITSCHE, em face da sentença retro, proferida nos autos da 

Previdenciária de Concessão de Aposentadoria proposta em face do 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CUIABÁ/MT 

CUIABA – PREV e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a qual tem o escopo de obter 

uma determinação aos ora Requeridos para que fosse determinado o 

afastamento da ora Requerente das suas atividades habituais até o final 

desta demanda. Proferida a decisão, a qual indeferiu a tutela provisória de 

urgência, a ora Requerente opôs Embargos de Declaração para que seja 

retificada a decisão proferida, sanando a omissão apontada. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. Por tempestivos e próprios, 

recebo os presentes Embargos de Declaração. Nos termos do art. 1.022 

do CPC/2015, os Embargos de Declaração reservam-se para o fim de 

desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem nas decisões judiciais. No presente caso 

verificamos que a controvérsia aventada cinge-se quanto à suposta 

existência de omissões na decisão proferida no bojo destes autos, a qual 

supostamente contraria com o alegado pela parte Autora em sua inicial. 

Pois bem. Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance 

restrito, senão vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material”. Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a 

existência do vício apontado, o que torna evidente a pretensão desta em 

rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade 

que refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, 

devendo ser veiculada por meio próprio e adequado. Isso porque o 

dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos 

abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar 

em omissão. Nesse sentido: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO 

INEXISTENTE. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA 

MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS 

INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS. 1. Os embargos de declaração são 

cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, 

contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material 

existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos. Trata-se 

de nítido pedido de rediscussão da matéria, o que é inviável em embargos 

de declaração. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em 

se tratando de tributo cujo fato gerador operou-se de forma individualizada 

tanto na matriz quanto na filial, não se outorga àquela legitimidade para 

demandar, isoladamente, em juízo, em nome das filiais. Isso porque, para 

fins fiscais, ambos os estabelecimentos são considerados entes 

autônomos. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgRg nos EDcl 

no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) – Destacamos. ISTO 

POSTO, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de 

Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer 

vício, os REJEITO, mantendo incólume a decisão embargada. No mais, 

INDEFIRO o pedido incidental de suspensão temporária do Processo 

Administrativo nº 005/2017 (ID nº 11100603 e 11117792), instituída pela 

Portaria nº 026/2017/CGM/PGM, uma vez que não vislumbro os requisitos 

ensejadores da medida pleiteada. Consigno, desde já, que a perícia médica 

será devidamente agendada em momento oportuno, haja vista que o perito 

médico de confiança deste juízo não possui disponibilidade em sua agenda 

para os próximos 03 (três) meses. Por fim, abro vistas ao Ministério 

Público para que se manifeste nos autos no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, voltem-me conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de março 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006524-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACY BENJAMIN DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA COSTA OAB - MT23320/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO)

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1006524-60.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por MOACY BENJAMIN DA 

SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando a concessão da medida antecipatória para o fim de ser 

determinado às autoridades tidas por coatoras que cumpram com a sua 

obrigação político-constitucional de viabilizarem imediatamente a realização 

do procedimento cirúrgico denominado “Troca Valvar c/ Revascularização 

Miocárdica”, bem como que assegure a continuidade do tratamento 

necessário para preservar a saúde e a vida do demandante, conforme 

prescrição de médico especialista (ID nº 12233712). Aduz, em apertada 

síntese, que no início do mês de janeiro deu entrada na Policlínica do 

Planalto, sendo posteriormente diagnosticado com doença aterosclerótica 

do coração (CID I 251), razão pela qual necessita, com urgência, da 

cirurgia pleiteada, sob pena de vir a óbito precocemente. Pontua que deu 

entrada na fila de espera do SUS para se submeter ao procedimento 

cirúrgico, todavia, até o presente momento o mencionado procedimento 

não foi liberado, não sendo possível mais esperar, uma vez que seu 

quadro clínico é delicado e só tende a piorar com a demora. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Deu à causa o valor 

de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em síntese, é o necessário relato. 
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Fundamento e decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar 

o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a 

concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: 

que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é o remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de 

segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos 

alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de 

Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35, in 

verbis: “(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 

em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se 

sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; 

se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Não há que se olvidar que a construção 

jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da 

Fazenda Pública. Na hipótese dos presentes autos, pretende o Impetrante 

a concessão da medida antecipatória para que seja determinado às 

autoridades tidas por coatoras que cumpram com a sua obrigação 

político-constitucional de viabilizarem imediatamente a realização do 

procedimento cirúrgico denominado “Troca Valvar c/ Revascularização 

Miocárdica”, bem como que assegure a continuidade do tratamento 

necessário para preservar a saúde e a vida do demandante, conforme 

prescrição de médico especialista (ID nº 12233712). Para tanto, instruiu a 

inicial com documentos importantes, no caso a prescrição de médico 

especialista, exame médico e requerimento administrativo, tudo em 

atendimento do disposto no art. 1º e §1º, do Provimento nº 02/2015-CGJ. 

Pois bem. É de sabença geral que a Constituição Federal, na dicção dos 

arts. 6º, 196 e 197 e, ainda, o art. 2º da Lei nº 8.080/90 erigem a saúde 

como um dever do Estado a todos, inclusive às pessoas que não podem 

arcar as despesas com medicamentos sem privar-se de recursos 

indispensáveis ao seu próprio sustento e ao de sua família. O 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

pode ser expresso no voto do julgamento cuja ementa transcreve-se: 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER 

DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – REALIZAÇÃO DE 

CIRURGIA CARDÍACA – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – 

SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – MEIO COERCITIVO 

DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO 

DA OBRIGAÇÃO SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição 

Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios 

indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. Correta 

a decisão que determinou ao ente público que providenciasse a realização 

de procedimento cirúrgico de angioplastia com a colocação de stent 

farmacológico, uma vez que a urgência e a gravidade do caso, com alto 

risco de morte, autorizam a medida, em observância ao princípio da 

dignidade da pessoa humana. 3. Embora seja lícito ao Magistrado fixar 

meios coercitivos, como o bloqueio de verbas contra a Fazenda Pública, 

com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, 

somente será viável em caso de descumprimento da decisão judicial, de 

forma que, tendo sido cumprida a obrigação, há de se afastar a 

penalidade determinada pelo Juízo a quo”. (ReeNec 113406/2017, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2018, Publicado no DJE 

20/02/2018). Com efeito, mister ser concedida especial proteção à 

dignidade da pessoa humana, cujo direito é inalienável e superior a 

qualquer espécie de restrição legal e administrativa. Oportuno colacionar o 

que diz Alexandre de Moraes acerca do Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana: “A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral 

inerente a pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação 

consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão 

ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo 

invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que 

apenas excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos 

direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima 

que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos”. (in 

Constituição do Brasil Interpretada, 4ª edição, fls. 128/129). Na hipótese, 

pelo relatório/atestado médico que instrui a inicial (ID nº 12233712), sendo 

o mesmo emitido pelo médico especialista em Cardiologia, Dr. Marcus 

Antonio Godoy – CRM/MT nº 3499, não resta dúvida quanto à doença que 

o Autor possui tampouco a urgência da necessária realização da 

intervenção cirúrgica pretendida, nem da omissão dos entes públicos em 

lhe fornecer o pleiteado nesta demanda, motivo mais do que suficiente 

para justificar a dispensa de prévia autorização orçamentária e até de 

procedimento licitatório, de modo que não pode o Poder Judiciário se 

aventurar a escolher qual o melhor tratamento para um doente, interferindo 

em um diagnóstico que é essencialmente técnico. Assim, em obediência 

aos princípios constitucionais acima mencionados, cumpre ao Estado 

assegurar ao paciente o tratamento médico necessário a uma 

sobrevivência digna, direito este que se apresenta como corolário do 

próprio direito à vida. É nesse sentido que o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça tem decidido: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SUSPENSAO DE TUTELA ANTECIPADA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO GRATUITA. DEVER DO ESTADO. 

AGRAVO REGIMENTAL. 1.Consoante expressa determinação 

constitucional, é dever do Estado garantir, mediante a implantação de 

políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, 

bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção 

e recuperação (CF/88, art. 196). 2.O não preenchimento de mera 

formalidade no caso, inclusão de medicamento em lista prévia não pode, 

por si só, obstaculizar o fornecimento gratuito de medicação a portador de 

moléstia gravíssima, se comprovada a respectiva necessidade e 

receitada, aquela, por médico para tanto capacitado. Precedentes desta 

Corte. 3.Concedida tutela antecipada no sentido de, considerando a 

gravidade da doença enfocada, impor, ao Estado, apenas o cumprimento 

de obrigação que a própria Constituição Federal lhe reserva, não se 

evidencia plausível a alegação de que o cumprimento da decisão poderia 

inviabilizar a execução dos serviços públicos. 4.Agravo Regimental não 

provido”. (AGRG 2004/0063271-1 – REL. MIN. EDSON VIDIGAL – D.J.: 

25/10/2004). Logo, não há que se olvidar que, para fazer valer o Estado 

Democrático de Direito, entre o interesse do Estado (genérico) e o direito 

fundamental à saúde, é inevitável a opção pela garantia da vida do 

cidadão. Deste modo, à vista do exposto, sobejam presentes os requisitos 

da liminar, sendo dever deste magistrado o deferimento da medida 

pleiteada. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A 

LIMINAR pleiteada para determinar às autoridades coatoras Estado de 

Mato Grosso e Município de Cuiabá que, de forma incontinenti, cumpram 

com a obrigação político-constitucional a fim de que seja viabilizado 

IMEDIATAMENTE a realização do procedimento cirúrgico denominado 

“Troca Valvar c/ Revascularização Miocárdica”, bem como que assegure 

a continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida 

do demandante, conforme prescrição de médico especialista (ID nº 

12233712), preferencialmente em hospital conveniado com a rede pública 
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de saúde, ou outra unidade hospitalar particular igualmente capacitada 

para realizar a intervenção em testilha, com dispensa de procedimento 

licitatório, consoante prevê o art. 24, da Lei nº 8.666/93, sem qualquer 

custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico 

responsável. Nesta oportunidade, em consonância ao princípio da 

celeridade processual, e considerando que o objeto da demanda circunda 

sobre o direito à vida, determino a intimação do patrono do Autor para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, adeque o rito dos presentes autos, haja 

vista que houve uma miscelânea entre o rito do Mandado de Segurança e 

o de uma Ação de Procedimento Comum. Ainda, caso entenda ser 

adequada a manutenção do rito do Mandado de Segurança, determino, 

desde já, que proceda com a alteração do polo passivo do presente 

mandamus, devendo constar, em consonância ao art. 96, I, alínea ‘g’ da 

Constituição do Estado de Mato Grosso, o Secretário Adjunto de Saúde do 

Estado de Mato Grosso e o Secretário de Saúde do Município de Cuiabá. 

Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado 

ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, 

contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser determinadas 

outras medidas para a obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). 

Notifiquem-se as autoridades coatoras enviando-lhes a segunda via da 

inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações de 

praxe e, na oportunidade, intime-as do teor desta decisão (art. 7º, I da Lei 

nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado e a Procuradoria 

Geral do Município sobre a presente decisão enviando-lhes cópia da 

inicial, para que, querendo, ingressem no feito (art. 7º, II da Lei n° 

12.016/2009). Em seguida, abro vistas ao ilustre representante do 

Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, voltem-me os autos conclusos para 

sentença. Nos termos da recomendação exarada pelo Conselho Nacional 

de Justiça na inspeção realizada neste Estado, serve a presente decisão 

como MANDADO. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, inclusive por 

Oficial Plantonista. Cuiabá/MT, 15 de março de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035531-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O  P R O C E S S O  N º 

1035531-34.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração com Efeitos Modificativos opostos por SAFRAS ARMAZENS 

GERAIS LTDA. em face da decisão retro (ID nº 10966783), proferida nos 

autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito proposta contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para que seja determinada a suspensão do regime de pauta 

fiscal aplicado pelas Portarias nº 114/2016, 095/2017 e 142/2017, 

exaradas pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, 

possibilitando que a base de cálculo do ICMS seja o valor da operação. 

Proferida a decisão, a qual indeferiu a medida antecipatória, a ora 

Requerente opôs Embargos de Declaração (ID nº 11569891), requerendo 

a retificação do referido decisum para sanar as omissões e contradições 

apontadas, deferindo, por consequência, a tutela de urgência vindicada. 

Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Por tempestivos 

e próprios, recebo os presentes embargos de declaração. Nos termos do 

art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração reservam-se para o 

fim de desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões 

que eventualmente se registrem nas decisões judiciais. Pois bem. Por 

definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, senão 

vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No presente 

caso verifica-se que, de fato, merecem ser acolhidos os presentes 

Embargos de Declaração, haja vista que, partindo de uma análise mais 

aprofundada, verifico que sobejam presentes os requisitos ensejadores 

da medida antecipatória. Isso porque, como se denota dos documentos de 

ID nº 10823210 e seguintes, verifica-se que a cobrança do ICMS, no 

presente caso, foi realizada com base de cálculo respaldado na chamada 

“Pauta Fiscal”, ato este que se mostra contrário ao ordenamento jurídico 

vigente. A tributação baseada nos preços de referência, por meio da 

aplicação de “Pauta Fiscal”, é uma medida extraordinária, podendo ser 

admitida tão somente na hipótese de substituição tributária, momento em 

que a verificação do valor da operação se mostra demasiadamente difícil 

ou quando exista justo receio de que as informações prestadas pelo 

contribuinte não gozem de verossimilhança. Nessa toada, estando 

devidamente indicado pelo contribuinte o valor da operação que deu azo à 

transferência interestadual de bens, não cabe ao Estado de Mato Grosso 

desconsidera-lo e arbitrar quantia distinta, adotando valores previamente 

estabelecidos, sob pena de afronta ao princípio da legalidade tributária. 

Com efeito, o art. 148 do CTN autoriza o arbitramento da base de cálculo 

do ICMS nas operações que tomem por base o valor das mercadorias tão 

somente quando tal quantia foi omitida pelo contribuinte ou quando não 

corresponder, manifestamente, aos valores reis de mercado, senão 

vejamos: “Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome 

em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos 

jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará 

aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as 

declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos 

expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, 

ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, 

administrativa ou judicial” – Destacamos. Assim, não se enquadrando nas 

hipóteses acima elencadas, a operação de saída de mercadoria do 

território estadual subsuma-se à regra geral da base de cálculo do ICMS, 

pautando-se, por conseguinte, no real valor da operação, como 

demonstrado pela Impetrante. No presente caso, observa-se, prima facie, 

que não se está diante do recolhimento em substituição tributária, mas do 

ICMS devido em razão da saída de mercadorias destinadas a compradores 

situados em outra unidade federativa. Portanto, em não se tratando de 

hipótese em que se permite a utilização da Pauta Fiscal, o arbitramento de 

valores pelo Estado de Mato Grosso se mostra manifestamente ilegal, 

conforme estabelece a Súmula nº 431 do STJ, in verbis: “Súmula 431: É 

ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao 

regime de pauta fiscal.”. Nesse sentido, dispõe a pacífica jurisprudência 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “TRIBUTÁRIO. 

PROCESSO CIVIL. ICMS. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇAO DE 

PUBLICAÇAO RECONHECIDA E IDÔNEA. REVISTA ABC FARMA. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Discute-se nos autos a possibilidade 

de lei local determinar como base de cálculo presumida de ICMS em regime 

de substituição tributária valores constantes da Revista ABCFARMA. 2. A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de reconhecer a 

ilegalidade de cobrança do ICMS com base em regime de pauta fiscal, 

mormente pelo fato de que "o art. 148 do CTN somente pode ser invocado 

para a determinação da base de cálculo do tributo quando, certa a 

ocorrência do fato imponível, o valor ou preço de bens, direitos, serviços 

ou atos jurídicos registrados pelo contribuinte não mereçam fé, ficando a 

Fazenda Pública, nesse caso, autorizada a proceder ao arbitramento 

mediante processo administrativo-fiscal regular, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa" (RMS n. 18.677-MT, relator Ministro 

CASTRO MEIRA, DJ de 20.6.2005). 3. No presente caso, a conduta da 

Administração não se trata de pauta fiscal, mas de técnica para a fixação 

da base de cálculo na sistemática de substituição tributária progressiva, 

na qual se leva em consideração dados concretos, tudo em consonância 

com o disposto do art. 8º, 2º e 3º, da Lei Complementar nº 87/96. 4. A 

jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de admitir a utilização dos 

preços indicados na Revista ABC FARMA na composição da base de 

cálculo presumida do ICMS na circulação de medicamentos em regime de 

substituição tributária progressiva. Precedentes: REsp 1.192.409/SE, Rel. 

Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 22.6.2010, DJe 

1º.7.2010; RMS 21.844/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, 

julgado em 5.12.2006, DJ 1º.2.2007; RMS 20.381/SE, Rel. Ministro TEORI 

ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2006, DJ 

03/08/2006. 5. Quanto à alínea c, aplicável o disposto na Súmula 83 do 

STJ, segundo a qual: ‘Não se conhece do recurso especial pela 

divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido 

da decisão recorrida’. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nessa parte, não provido”. (REsp 1248963/SE, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 
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14/06/2011) – Destacamos. E não destoa deste entendimento a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ipsis litteris: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO 

FISCAL C/C PEDIDO DE DEPÓSITO PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE 

DO CRÉDITO – ALGODÃO EM PLUMA – CONTRATOS DE VENDA COM 

EMPRESA DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – VALORES EM 

CONSONÂNCIA COM O MERCADO NA ÉPOCA DA COMERCIALIZAÇÃO – 

PAUTA FISCAL – ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DAS SITUAÇÕES 

ELENCADAS NO ARTIGO 148, CTN – TERMOS DE APREENSÃO E 

DEPÓSITO DECLARADOS INEXIGÍVEIS – SENTENÇA RATIFICADA. A base 

de cálculo do ICMS é constituída pelo valor da operação mercantil. Seu 

arbitramento pelo ente fazendário, com amparo em valores de referência, 

é admitido tão somente nas hipóteses de substituição tributária, omissão 

do contribuinte ou comprovada irregularidade do valor da operação 

indicado. No caso, a adoção de pauta fiscal viola a legalidade tributária, 

por não subsumir-se às hipóteses permissivas. Incidência do verbete 431 

da Súmula do STJ”. (ReeNec 127224/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. 

ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado 

no DJE 15/10/2015) – Destacamos. Demonstrado, portanto, o fumus boni 

iuris. O periculum in mora, da mesma maneira, resta evidenciado, na 

medida em que tal ato incorre na prática de medida criadora de obstáculo 

ao livre exercício das atividades da empresa-Requerente, causando-lhe 

inúmeros prejuízos. Por derradeiro, não se verifica a possibilidade de 

irreversibilidade do provimento, haja vista que, uma vez declarada legal a 

cobrança na forma apontada, a medida é totalmente reversível, podendo o 

Fisco ser ressarcido dos valores que o contribuinte deixou de recolher. 

Portanto, estando presentes os requisitos autorizadores, o deferimento do 

pedido é medida que se impõe. ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, reconheço a irregularidade apontada na decisão e ACOLHO OS 

PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para deferir a medida liminar 

pleiteada, determinando a suspensão do regime de pauta fiscal aplicado 

pelas Portarias nº 114/2016, 095/2017 e 142/2017, exaradas pela 

Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, possibilitando que a 

base de cálculo do ICMS seja o valor da operação, até decisão final a ser 

proferida neste writ. Intime-se o Requerido Estado de Mato Grosso para 

que cumpra a decisão supra, bem como, na oportunidade, cite-o para, 

querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 

183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no 

prazo legal. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, 

querendo, manifestar-se no presente feito e, após, voltem-me conclusos 

para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

inclusive por Oficial plantonista, servindo o presente como mandado. 

Cuiabá, 14 de março de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503605-63.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BLOCOS BRASIL LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT0018201A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL X BLOCOS BRASIL LTDA - 

EPP Autuação 25/11/2015 Última distribuição 03/02/2016 Valor da causa 

R$ 4.652,35 Nº da CDA 2015 / 1244534 2015 / 1244535 DESPACHO 11010 

VISTOS, ETC... Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (ID do 

Documento: 10498604) interpostos em 29/10/2017 pela empresa 

executada BLOCOS BRASIL LTDA em relação ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

nos autos da EXECUÇÃO FISCAL Nº 0503605-63/2015, alegando que “as 

dividas cobradas, já se encontram devidamente parceladas, através do 

Termo de Acordo nº 318507/2016, assinado em 07 de janeiro de 2016. 

(copia anexa). Deste modo, perde-se o objeto da presente execução, haja 

vista, que o presente parcelamento encontra-se com suas parcelas em 

dia, sem nenhum atraso, razão pela qual, não há que se falar em 

execução sobre essas dividas sob pena de se penalizar o contribuinte ao 

pagamento em dobro na possibilidade de alguma penhora sobre seu 

patrimônio. Vale ressaltar, que o acordo foi firmado 2 (dois) meses após a 

propositura da ação, ocasião, em que a executada não tinha 

conhecimento da presente ação, o que reforça sua boa-fé.”. Ao final, 

requereu a extinção imediata desta Execução Fiscal, nos termos do Art. 

487, inc. I e 924, inc. I, do C.P.C.2015, com a devida baixa na Distribuição. 

Vieram-me os autos. Eis o relatório. DECIDO. Ad cautellunn, nos termos do 

Art. 17 da Lei nº 6.830/1980 – LEF, INTIME-SE imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal de Cuiabá para se manifestar em 30 (trinta) dias, sob 

pena de perempção (Art. 507 C.P.C.2015). Decorrido o prazo acima, com 

ou sem manifestação da Fazenda Públ ica Munic ipal 

Embargada-Exequente, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos À 

CONCLUSÃO para decisão. INTIME-SE a Empresa Embargante-Executada 

pelo DJe desta decisão. Cuiabá, 14 de março de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO LEI Nº 6.830/1980 – L.E.F. 

Art. 17 - Recebidos os embargos, o Juiz mandará intimar a Fazenda, para 

impugná-los no prazo de 30 (trinta) dias, designando, em seguida, 

audiência de instrução e julgamento. Parágrafo Único - Não se realizará 

audiência, se os embargos versarem sobre matéria de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, a prova for exclusivamente documental, caso em que 

o Juiz proferirá a sentença no prazo de 30 (trinta) dias.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006211-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA DE MADEIRAS SOL NASCENTE LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL DECISÃO Numero do Processo: 

1006211-02.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: INDUSTRIA DE MADEIRAS SOL 

NASCENTE LTDA - EPP IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO/ SEFAZ 

MT Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança c/c Pedido de Liminar 

Inaudita Altera Pars, movido por Indústria de Madeiras Sol Nascente Ltda., 

em desfavor da Gerente da Gerência Especializada de Fiscalização de ME 

e EPP, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso. Após análise 

do mandamus, verifica-se que a competência para processar e julgar o 

presente feito é de uma das Varas de Fazenda Pública, uma vez que não 

existe executivo fiscal ajuizado ou sequer inscrição de dívida ativa do 

Estado de Mato Grosso, o que inviabiliza o seu processamento por este 

Juízo. Insta ressaltar, que conforme resolução nº 023/2013/TP do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso a Vara de Execução Fiscal da 

Capital tem a seguinte competência: “Processar e julgar, exclusivamente, 

os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações 

correlatas e os incidentes dele decorrentes com exceção das ações 

referentes a débito fiscais não inseridos em dívida ativa.” Assim, tendo-se 

em vista as razões acima expostas, declino da competência para 

processar e julgar a presente ação em favor de uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública da Capital, conforme o art. 2º, da 

Resolução nº 004/2014/TP, procedendo-se as baixas e procedimentos 

necessários. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 13 de março de 2018. Adair 

Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006358-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CF TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT22466/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE INFORMAÇÕES SOBRE OUTRAS 

RECEITAS (SAOR) DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II - FAZENDA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021916/3/2018 Página 204 de 543



PÚBLICA ESTADUAL SENTENÇA Numero do Processo: 

1006358-28.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: CF TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - EPP IMPETRADOS: ESTADO DE MATO GROSSO, 

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE INFORMAÇÕES SOBRE OUTRAS 

RECEITAS (SAOR) DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. CF Transportes Rodoviários Ltda., propôs o presente 

Mandado de Segurança c/c Tutela de Urgência c/c Liminar In Initio Litis e 

Inaudita Altera Pars em desfavor do Superintendente da Superintendência 

de Informações Sobre Outras Receitas – SIOR e Outros. Em seguida, 

conforme id nº. 12209743, informou a distribuição equivocada e postulou a 

desistência da presente ação e a extinção do feito, sendo desnecessária 

a manifestação da parte requerida quanto ao referido pleito posto que 

ainda não foi citada e tão pouco recebida a inicial. Assim, nos termos do 

art. 485, inciso VIII e para os fins do art. 200, § único, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, a desistência da 

ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais e, conseqüentemente 

declaro extinto o processo sem resolver o mérito. Deixo de condenar no 

pagamento de honorários advocatícios, 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. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. P.R.I. e cumpra-se. Cuiabá, 14 de março de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504383-33.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARJ DIAGNOSTICOS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS MECENAS DE OLIVEIRA LIMA OAB - GO38081 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "Vistos e etc. Trata-se de Ação 

Anulatória com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por ARJ 

DIAGNÓSTICOS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP. em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a exibição, em juízo, da CDA 

20156070 e a sustação do protesto efetuado pelo requerido. Com a inicial 

vieram acostados documentos. Distribuída a presente ação ao Juízo da 

Vara de Execução Fiscal da Capital, este declinou da competência em 

favor de uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Manuseando os autos, verifico que 

que o objeto da ação é a anulação de débito fiscal já inscrito em dívida 

ativa – CDA 20156070 – protestado pelo ESTADO DE MATO GROSSO. “In 

casu”, a Resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

é clara ao declarar a competência da Vara de Execução Fiscal da Capital, 

excetuando a hipótese das ações em que não ocorreu a inscrição dos 

débitos em dívida ativa: “Processar e julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações 

correlatadas e os incidentes dele decorrentes com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa.” Portanto, a 

competência para processar o feito é da Vara de Execução Fiscal, por se 

tratar de empresa com cadastro na dívida ativa antes do declínio de 

competência para este Juízo. Vê-se, então, que não há como apreciar a 

demanda, porquanto, carece a este Juízo competência para analisar e 

julgar a ação. O art. 66, inciso II do CPC dispõe que: “Há conflito de 

competência quando: (...) II – dois ou mais juízes se consideram 

incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; (...)”. Nos termos do 

art. 64, §1º do CPC, a incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer 

tempo e grau de jurisdição. Ressalto que em decisão recente a Turma de 

Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em conflito de competência (CC n. 37907/2016) decidiu que, 

in verbis: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CONSTITUTIVA DE 

ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO – DÉBITO 

INSERIDO NA DÍVIDA ATIVA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL – RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJMT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e Julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A 

competência é da referida Vara. (TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – CONFITO DE COMPETÊNCIA Nº 

37907/2016. RELATOR: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. DATA DO 

JULGAMENTE 16/09/2016.) Portanto, a competência para processar o feito 

é da Vara de Execução Fiscal, por se tratar de pessoa natural com 

cadastro na dívida ativa. Diante de todo o exposto, concluo que a 

competência para processar e julgar o presente feito é da Vara de 

Execução Fiscal da Capital, razão pela qual SUSCITO CONFLITO 

NEGATIVO de COMPETÊNCIA, nos moldes delineados pelo artigo 951 e 

seguintes do CPC. Nos termos do artigo 953 do CPC, encaminhe-se, por 

ofício, ao egrégio Tribunal de Justiça, a cópia da petição inicial (ID. 

541540), da certidão da dívida ativa (ID. 683002), da decisão do juízo 

suscitado (ID 818594) e da presente decisão para instruir o conflito. 

Providencie-se o necessário. Intime-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: 0504383-33.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARJ DIAGNOSTICOS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS MECENAS DE OLIVEIRA LIMA OAB - GO38081 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos etc. 1. Compulsando os autos, verifico que o presente feito veio 

redistribuído da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá em 

razão da decisão em caráter provisória do Conflito de Competência nº 

1002673-73.2017.8.11.0000, conforme se vê no id nº 8709355. 2. Da 

análise da exordial, constato que a parte autora formulou seus pedidos 

com fulcro no CPC/1973. Nesse passo, evidente a necessidade de a parte 

autora adequar o procedimento à sistemática do Novo Código de Processo 

Civil, que passou a vigorar em todo o país em 18/03/2016, considerando o 

que dispõe o art. 14 do CPC/2015, acerca da irretroatividade da norma. 3. 

Destarte, considerando as mudanças processuais advindas do novel 

Código de Processo Civil, em especial, no que tange ao procedimento das 

tutelas provisórias, de urgência e evidência (arts. 300 e 311, CPC/2015), 

determino, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, adequar a 

pretensão inicial ao rito processual que lhe é próprio, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC/2015). 4. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010560-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Em análise aos autos, mormente quanto ao petitório de id nº. 

5011315, verifico a parte executada nomeou a penhora por meio de carta 

de fiança, no entanto, deixou de anexá-la ao feito. 2. Assim sendo, 

concedo a parte executada o prazo de 10 (dez) dias para sanar a 

irregularidade apontada bem como manifestar e requerer o que entender 

de direito, sob pena de indeferimento. 3. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto 

de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 111596 Nr: 2413-75.2003.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA.., ROBERTO AMUI, JORGE AMUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO 
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(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 Vistos etc...

1. Defiro o pedido de fls. 530/530-verso, pelo que, nos moldes do art. 838, 

840, II e 845, §1º, todos do CPC, determino que lavre-se o Termo da 

Penhora e Avaliação dos bens móveis indicados a penhora (fls. 425/427 e 

431/432).

2. Acerca da formalização da penhora intimem-se os Executados na 

pessoa do advogado constituído ou pessoalmente, se for o caso (art. 841, 

§§1º e 2º, do CPC), bem como o cônjuge se casado for (art. 842, do CPC).

3. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 860603 Nr: 2205-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a declaração da ineficácia da penhora do bem dado em 

garantia, intime-se o Embargante para, no prazo de três (3) dias, 

comprovar nos autos a garantia do juízo, juntando o comprovante de 

deposito do valor do débito exequendo, sob pena de extinção dos 

embargos haja vista ausência de requisito indispensável.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 1037269 Nr: 40209-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICEL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Embargante para manifestar-se sobre Embargos de Declaração 

fls. 254/261.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 803972 Nr: 10431-36.2013.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos.

Ressai dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou ação de 

execução fiscal em desfavor do Executado Unibanco União de Bancos 

Brasileiros S.A, visando receber a importância de R$10.390,76 (dez mil, 

trezentos e noventa reais e setenta e seis centavos), referente à multa 

administrativa aplicada pelo PROCON/MT, representado pela CDA nº 

20131489 (fl. 04 autos da execução).

Durante o trâmite da ação executiva, a parte executada, ofereceu à 

penhora, como garantia à execução, cotas de um fundo de investimento 

no valor exequendo.

 No entanto, a fazenda exequente discordou do bem nomeado, 

sustentando a necessidade de obediência à gradação legal do art. 11 da 

Lei de Execução Fiscal, e, a par disso, postulou pela penhora de valores 

online (via BacenJud) visando o bloqueio de dinheiro (fls. 22-23)

O Executado, por sua vez enfatiza que as cotas de fundo de 

investimentos oferecidas para garantir o juízo, podem ser resgatadas a 

qualquer momento tendo em vista a sua liquidez (fl. 26). Por essas razões, 

requer seja mantida a garantia ofertada em juízo.

É a síntese dos fatos.

 Decido.

A Lei 6.830/80 regulamenta o procedimento judicial através do qual a 

Fazenda Pública pode buscar a satisfação dos seus créditos, sendo 

regida, subsidiariamente pelo Código de Processo Civil.

A LEF no seu art. 9º determina que em garantia da execução o executado 

poderá, entre outros, nomear bens à penhora, observada a ordem 

prevista no art. 11, na qual o “dinheiro” , nele incluídos, os depósitos e as 

aplicações em instituições financeiras, exsurge com primazia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as 

cotas de fundo de investimento não equivalem à expressão “dinheiro em 

aplicação financeira” por não possuírem certeza e liquidez, prevista no art. 

835, I do CPC.

 A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. COTAS DE FUNDO 

DE INVESTIMENTO. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO Á DINHEIRO. 

IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE MEIO MENOS GRAVOSO. INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. "A expressão 'dinheiro em aplicação financeira' 

não equivale ao valor financeiro correspondente às cotas de fundos de 

investimento" (REsp 1346362/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 07/12/2012). 2. A 

convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da observância da 

ordem legal do art. 655 do CPC e do princípio da menor onerosidade, 

afastando a substituição pleiteada pela parte recorrente, decorreu dos 

elementos existentes nos autos, de forma que rever a decisão recorrida 

importaria necessariamente no reexame de provas. Incidência da Súmula 7 

do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 577.992/RJ, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

16/10/2014, DJe 21/10/2014)

Acerca do tema o E. Tribunal de Justiça deste Estado tem decidido:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ON LINE 

DETERMINADA - SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS - RECUSA - 

DEVER DO EXECUTADO DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE AFASTAR A 

GRADAÇÃO LEGAL DOS BENS PENHORÁVEIS - ÔNUS NÃO 

COMPROVADO –DECISÃO MANTIDA – NEGADO SEGUIMENTO AO 

RECURSO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece 

que é legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública, da nomeação feita 

pelo executado, quando esta não observa a ordem legal de preferência. A 

Fazenda Pública não é obrigada a aceitar os bens oferecidos à penhora 

fora da ordem de gradação legal insculpida no art. 11 da Lei 6830/80, 

porém tal regra pode ser afastada quando o devedor comprovar que a 

penhora em dinheiro possa causar danos à sua atividade econômica, o 

que não restou evidenciado nos autos. (AI 177069/2015, DESA. ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/06/2016, Publicado no DJE 

05/07/2016)

Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é 

legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública, da nomeação feita pelo 

executado, quando esta não observa a ordem legal de preferência.

 Reconhece, também, que é prescindível o esgotamento de todas as 

diligências possíveis para a localização de outros bens, porque os 

depósitos e as aplicações financeiras passaram a ser considerados 

preferenciais.

Todavia, a aludida regra não é estanque, podendo em situações especiais 

ser flexibilizada à vista das particularidades do caso concreto. Inconteste, 

a flexibilização dessa regra é casuística e depende de comprovação 

idônea pelo devedor, à luz do princípio da menor onerosidade, preceituado 

o art. 805 do CPC, da imperiosa necessidade de afastá-la.

É cediço que é ônus do devedor comprovar a necessidade de afastar a 

ordem legal dos bens penhoráveis. Exige-se, para a superação da ordem 

legal de preferencia para garantia do juízo, firme argumentação baseada 

em elementos do caso concreto.

 In casu, o Exequente sequer preocupou-se com isso, pois sequer tentou 

demonstrar nos autos que o depósito em dinheiro no valor do débito 

exequendo para garantir o juízo lhe acarretaria a possibilidade de lesão 

grave e de difícil reparação.

 Assim, não há como desconsiderar o direito da Fazenda Pública de 

receber seus créditos pela forma mais efetiva possível e sopesando que o 

bem ofertado nos autos, cotas de um fundo de investimento, esta em 
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desacordo com a ordem estabelecida nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 

835, I, do CPC, torno ineficaz o bem ofertado.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001075-15.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE COSMETICOS ESTRELA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Ante o teor da petição Id nº 5517787, DECLINO DE MINHA 

COMPETÊNCIA e determino a remessa dos autos à Seção de Distribuição 

de Feitos para redistribuição à da Comarca de Cuiabá, correspondente a 

CDA juntada aos autos. Cumpra-se, com as baixas e anotações 

necessárias. ..

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004019-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIZENANDO SANTANA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CÉZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - PROCURADOR FISCAL DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO Numero do Processo: 1004019-96.2018.8.11.0041 

IMPETRANTE: SIZENANDO SANTANA IMPETRADO: CÉZAR FABIANO 

MARTINS DE CAMPOS - PROCURADOR FISCAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ 

792 VISTOS, ETC... SIZENANDO SANTANA interpôs a presente AÇÃO DE 

MANDADO DE SEGURANÇA em relação a ato do Procurador Fiscal do 

Município de Cuiabá, Dr. CESAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS, ID do 

documento: 11853358, alegando que quando foi notificado para pagar 

IPTU de quatro áreas inscritas no cadastro municipal sob nºs 

01.3.25.026.1026; 04.1.21.028.0131.001; 04.1.21.028.0265.001 e 

01.3.25.015.0661.001, procurou o Município de Cuiabá para informar que 

os valores dos IPTU’S estavam errados, que a cobrança estava sendo 

efetuada em dobro, pois a área maior de inscrição municipal sob nº 

01.3.25.026.1026.001 já englobava aquelas menores, instaurando-se o 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0.055.593/2014-1, mas o Município nada 

encontrou sobre a documentação dos imóveis do Impetrante, que 

promoveu uma AÇÃO JUDICIAL - PROC. Nº 5161-26/2016 – COD. 

1087953, que tramita perante o Juízo da 10ª Vara Cível desta Comarca de 

Cuiabá. Afirmou que o referido processo administrativo ainda não teve 

decisão final, de forma que não há certeza quanto ao valor certo do débito 

do IPTU das áreas, portanto ‘a dívida executada não é certa, liquida e 

tampouco exigível, visto que, sobre a mesma existe pendencias a serem 

resolvidas’, entretanto o Procurador Fiscal apontado como Autoridade 

Coatora promoveu a inscrição das CDA’s e propôs a EXECUÇÃO FISCAL 

Nº 1026304-20/2017, que não poderia ser proposta, pois o IPTU 

encontra-se em litígio administrativo, aguardando pronunciamento do órgão 

competente, violando o disposto no Art. 151, inc. III do C.T.N., que 

estabelece que a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa todas as 

vezes que houver reclamação e recursos contestando o valor. Ao final 

requereu o deferimento da liminar, ‘DETERMINANDO AO IMPETRADO QUE 

REQUEIRA AO JUIZ DO PROCESSO DE N.º 1026304-20.2017.8.11.0041, 

que corre termos na Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de 

Cuiabá, a SUSPENSÃO DA REFERIDA EXECUÇÃO ATÉ QUE HAJA 

DECISÃO NAS VIAS ADMINSTRATIVAS NO PROCESSO 0.055.593/2014-1, 

NO PRAZO MÁXIMO DE 48, (QUARENTA E OITO_ HORAS), SOB PENA DE 

MULTA DIÁRIA em caso de descumprimento da ordem judicial, no valor 

sugerido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)’ (sic, p. 12/13, ID do documento 

11853358). Anexou os documentos de ID’ nºs 11853377, 11853391, 

11853417, 11853437, 11853458, 11853548, 11853567, 11853593, 

11853627, 11853659, 1185389 e 11853731. Os autos eletrônicos foram 

distribuídos diretamente ao gabinete eletrônico deste Juízo. É o relatório. 1. 

PROCEDA-SE imediatamente à vinculação dos autos desta AÇÃO DE 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 104019-96/2018 com os autos da AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1026304-20/2017, 

CERTIFICANDO-SE nos dois processos eletrônicos sobre a vinculação. 2. 

Considerando o Impetrante não anexou à petição inicial cópia integral do 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0.055.593/2014-1, tendo anexado com a 

inicial apenas os requerimentos que apresentou junto ao Município 

Exequente, portanto não logrou êxito em demonstrar desde logo seu direito 

líquido e certo à suspensão dos atos executivos da EXECUÇÃO FISCAL 

Nº 1026304-20/2017, até porque alegou em sua inicial que a questão do 

desmembramento da área maior encontra-se sub judice (AÇÃO JUDICIAL - 

PROC. Nº 5161-26/2016 – COD. 1087953 - 10ª Vara Cível desta Comarca 

de Cuiabá), INDEFIRO o pedido da LIMINAR vindicado na petição inicial (ID 

do documento: 11853358). INTIME-SE o Impetrante (PJe + DJe). 3. Após a 

vinculação acima, DÊ-SE VISTAS (PJe) à Autoridade Coatora, para prestar 

informações, no prazo de dez dias (Art. 7º, inc. I da Lei nº 12.016/2009). 

4. PROCEDA-SE À CIÊNCIA desta Ação Mandamental ao Sr. Procurador 

Geral do Município de Cuiabá, via PJe, Dr. NESTOR FERNANDES FIDELIS, 

conforme determina o inciso II do Art. 7º da Lei nº 12.016/2009. 5. A 

seguir, com ou sem juntadas das informações pela Autoridade Coatora, 

voltem os autos eletrônicos À CONCLUSÃO. 6. PUBLIQUE-SE (DJe). 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 15 de março de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020301-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON MARCELO MAMPRIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL SENTENÇA Numero do Processo: 1020301-49.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JOELSON 

MARCELO MAMPRIM Autuação 30/06/2017 Última distribuição 30/06/2017 

Valor da causa R$ 3.368,05 Nº da CDA 960534 1092681 1391116 196 

VISTOS, ETC.... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento 

do crédito representado pelas CDA’s nºs 960534/1092681/ 1391116, que 

anexou com a inicial. A Fazenda Pública Municipal protocolou requerimento 

de DESISTÊNCIA da presente execução fiscal, face o cancelamento das 

CDA’s. Eis o relatório necessário. DECIDO. Da análise dos autos, observo 

que não houve intervenção a integração indispensável para a validade da 

relação processual executiva, com a citação válida da Parte Executada, 

conforme preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. 

Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o 

interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável à citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. Assim, no caso presente não há que se 

falar em sucumbência, pois INEXISITU intervenção da parte executada não 

citada, aplicando-se o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980. Acerca da 

extinção da execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública 

Exequente, antes da citação pessoal da parte executada, posiciona-se a 

jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. VIA ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. 

EXTINÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é 

inadequada para dirimir controvérsia de índole eminentemente 

constitucional. 2. Em sede de execução fiscal quando cancelada a 

inscrição da dívida ativa sem que tenha ocorrido a citação do devedor, a 

extinção do feito não enseja a condenação da Fazenda Pública ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios. 3. O não-cumprimento 

das formalidades exigidas pelos artigos 541, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil e 255 do RISTJ no tocante à comprovação da 
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divergência jurisprudencial, impede a abertura da via especial pela alínea 

"c" do permissivo constitucional. 4. Recurso especial provido. (REsp 

814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). Negritei e grifei.” “PROCESSUAL CIVIL 

E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA ANTES DA 

CITAÇÃO. CUSTAS JUDICIAIS INDEVIDAS. ART. 26 DA LEI N. 6.830/80. 1. 

Se a EF é extinta tendo em vista o cancelamento da CDA antes da citação 

da executada, descabe a condenação da exequente nas custas 

processuais, a teor do art. 26 da Lei n. 6.830/80: "Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes". 2. Apelação provida.” (AC 00360002820134019199, Rel 

Desembargadora Federal Ângela Catão, Sétima Turma, julgado em 

03/02/2015, Publicado em 13/02/2015). (negritei e grifei). Assim, com 

fundamento no Art. 485, inciso VIII do C.P.C. 2015 c/c Art. 26 da Lei 

6.380/1980 – L.E.F., DEFIRO o pedido de DESISTÊNCIA apresentado pela 

Fazenda Pública Municipal e DECLARO EXTINTO o presente processo 

EXECUTIVO FISCAL promovido pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação a 

JOELSON MARCELO MAMPRIM, CPF nº119.824.808-40, SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, em virtude do cancelamento das CDA’ s nºs 

960534 - 1092681 - 1391116. P. R. Intime-se (PJe) imediatamente a 

Fazenda Pública Exequente. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. Após o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição da 

Comarca de Cuiabá - PJe. A seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes 

autos. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de março de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020301-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON MARCELO MAMPRIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL SENTENÇA Numero do Processo: 1020301-49.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JOELSON 

MARCELO MAMPRIM Autuação 30/06/2017 Última distribuição 30/06/2017 

Valor da causa R$ 3.368,05 Nº da CDA 960534 1092681 1391116 196 

VISTOS, ETC.... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento 

do crédito representado pelas CDA’s nºs 960534/1092681/ 1391116, que 

anexou com a inicial. A Fazenda Pública Municipal protocolou requerimento 

de DESISTÊNCIA da presente execução fiscal, face o cancelamento das 

CDA’s. Eis o relatório necessário. DECIDO. Da análise dos autos, observo 

que não houve intervenção a integração indispensável para a validade da 

relação processual executiva, com a citação válida da Parte Executada, 

conforme preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. 

Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o 

interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável à citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. Assim, no caso presente não há que se 

falar em sucumbência, pois INEXISITU intervenção da parte executada não 

citada, aplicando-se o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980. Acerca da 

extinção da execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública 

Exequente, antes da citação pessoal da parte executada, posiciona-se a 

jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. VIA ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. 

EXTINÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é 

inadequada para dirimir controvérsia de índole eminentemente 

constitucional. 2. Em sede de execução fiscal quando cancelada a 

inscrição da dívida ativa sem que tenha ocorrido a citação do devedor, a 

extinção do feito não enseja a condenação da Fazenda Pública ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios. 3. O não-cumprimento 

das formalidades exigidas pelos artigos 541, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil e 255 do RISTJ no tocante à comprovação da 

divergência jurisprudencial, impede a abertura da via especial pela alínea 

"c" do permissivo constitucional. 4. Recurso especial provido. (REsp 

814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). Negritei e grifei.” “PROCESSUAL CIVIL 

E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA ANTES DA 

CITAÇÃO. CUSTAS JUDICIAIS INDEVIDAS. ART. 26 DA LEI N. 6.830/80. 1. 

Se a EF é extinta tendo em vista o cancelamento da CDA antes da citação 

da executada, descabe a condenação da exequente nas custas 

processuais, a teor do art. 26 da Lei n. 6.830/80: "Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes". 2. Apelação provida.” (AC 00360002820134019199, Rel 

Desembargadora Federal Ângela Catão, Sétima Turma, julgado em 

03/02/2015, Publicado em 13/02/2015). (negritei e grifei). Assim, com 

fundamento no Art. 485, inciso VIII do C.P.C. 2015 c/c Art. 26 da Lei 

6.380/1980 – L.E.F., DEFIRO o pedido de DESISTÊNCIA apresentado pela 

Fazenda Pública Municipal e DECLARO EXTINTO o presente processo 

EXECUTIVO FISCAL promovido pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação a 

JOELSON MARCELO MAMPRIM, CPF nº119.824.808-40, SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, em virtude do cancelamento das CDA’ s nºs 

960534 - 1092681 - 1391116. P. R. Intime-se (PJe) imediatamente a 

Fazenda Pública Exequente. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. Após o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição da 

Comarca de Cuiabá - PJe. A seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes 

autos. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de março de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007512-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANES APARECIDA FRANCIO MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL SENTENÇA Numero do Processo: 1007512-52.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JANES 

APARECIDA FRANCIO MOREIRA Autuação 25/05/2016 Última distribuição 

25/05/2016 Valor da causa R$ 3.728,63 Dados específicos da Classe Nº 

da CDA 933133 964014 1106235 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via PJe em 

09/12/2010 proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao 

executada/ JANES APARECIDA FRÂNCIO MOREIRA – CPF Nº 

486.696.011-68, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, 

relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s) (ID do documento: 1096789), na 

qual foi determinada a citação da Parte Executada em 06/09/2017, 

interrompendo o prazo prescricional, nos termos do Art. 174 do C.T.N., (ID 

do documento: 9790074). Na data de 29/11/2017 foi expedida Carta 

Citação (ID do documento nº 10887327). Em 23/02/2018 a Fazenda Pública 

Municipal Exequente protocolou petição requerendo a extinção da 

presente execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, 

trazendo aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE, (ID do documento: 

11898688). Pois bem. Da análise dos autos eletrônicos, observo que, 

apesar de ter sido expedida a carta de citação da parte executada, não há 

no feito eletrônico qualquer certidão da sua remessa e recebimento no 

endereço constante da inicial. Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a 

integração indispensável para a validade da relação processual executiva, 

com a citação válida da Parte Executada, conforme preceituam os Arts. 

238 e 239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 

Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, pois 

INEXISTIU intervenção da parte executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[1]. Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 
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ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento no Art. 924 do CPC/ 2015 c/c 

Art. 26 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F., DEFIRO o pedido de desistência 

apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e DECLARO 

EXTINTO o presente processo EXECUTIVO FISCAL Nº 1007512-52/2016 – 

PJe, promovido pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à JANES 

APARECIDA FRÂNCIO MOREIRA – CPF Nº 486.696.011-68, COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. P. R. I. ISENTO de custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. 

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A 

seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 15 de março de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito [1]. Art. 39. A Fazenda Pública 

não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática de 

atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 

depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o 

valor das despesas feitas pela parte contrária. fcoa

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26093 Nr: 789-42.2015.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLGA TOYOKO UMETA MATSUNAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Shigueo Galhego 

Umeta - OAB:10351

 Vistos.

 Nesta data, proferi sentença nos autos da Ação de Embargos à 

Execução Fiscal n. 998-40.2017.811.0082 (Cód. 33.609), em apenso, 

declarando nulo o Processo Administrativo n. 0.061.097/2015-1, por 

conseguinte, nula a CDA n. 1090457, objeto do presente executivo fiscal, 

situação que impõe a sua extinção em razão da falta de interesse 

processual.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso VI, c/c artigo 493, ambos do Código 

de Processo Civil.

Processo isento de custas e honorários advocatícios.

Publique-se. Intimem-se. Após, não havendo recurso voluntário, 

arquive-se com as baixas de estilo.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 33952 Nr: 1250-43.2017.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIA CRISTINA BARRETO SCARULIS ARGENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geandre Bucair Santos - 

OAB:7722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a requerente para, querendo, manifestar acerca da contestação 

de fls. 118/121, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá, 12 de março de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33609 Nr: 998-40.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA TOYOKO UMETA MATSUNAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Shigueo Galhego Umeta 

- OAB:10351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EMBARGANTE: OLGA TOYOKO UMETA MATSUNAGA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

 Vistos.

 Cuida-se de Embargos à Execução Fiscal proposta por OLGA TOYOKO 

UMETA MATSUNAGA, devidamente qualificada, em face do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ (MT), em que pretende obstar a cobrança judicial materializada 

nos autos da Execução Fiscal n. 789-42.2015.811.0082 (Cód. 26.093), 

mediante a declaração de nulidade da CDA n. 1090457, inscrita em 

25-6-2015, a qual lastreia a execução mencionada.

Sustenta que o valor exigido pelo embargado nos autos da Execução 

Fiscal n. 789-42.2015.811.0082 (Cód. 26.093), lastreada pela CDA n. 

1090457, decorre de multa imposta pela administração pública municipal no 

âmbito do Processo Administrativo n. 0.061.097/2015-1, no qual se 

constatou a responsabilidade por infração ambiental descrita no Auto de 

Infração n. 25680, lavrado por agente fiscal do MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) 

em 09-9-2011.

Alega irregularidade no procedimento administrativo para a imposição de 

multa, consubstanciada na inexistência de notificação válida, ocasionando 

a sua nulidade em razão da infringência aos princípios constitucionais do 

devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A inicial vem instruída com os documentos de fls. 19/122.

Devidamente citado, o embargado apresentou impugnação às fls. 124/131. 

Em síntese, sustenta a regularidade do processo administrativo que 

culminou com a inscrição da multa decorrente de infração administrativa 

na CDA n. 1090457, notadamente porque a “Notificação Fiscal foi enviada 

ao endereço cadastral da embargante”, inexistindo cerceamento de 

defesa. Desse modo, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

inicial.

Instados a especificarem provas, a embargante requereu a produção de 

prova documental (fls. 134/135) e o embargado pugnou pelo julgamento 

antecipado do feito (fl. 133).

Às fls. 137/138 a embargante informa que, conquanto os autos da 

Execução Fiscal n. 789-42.2015.811.0082 (Cód. 26.093) estejam 

suspensos em razão dos presentes embargos à execução, o embargado 

tem realizado atos de cobrança do débito inscrito na CDA n. 1090457, 

conforme protesto que junta à fl. 139.

 É o relatório. DECIDO.

Não há necessidade de dilação probatória no caso em exame, pois ainda 

que a matéria tratada seja de fato e de direito, os documentos 

colacionados dão suporte a um seguro julgamento do litígio.

 Desse modo, na forma preconizada no art. 17, parágrafo único, da Lei n. 

6.830/80, passo ao julgamento antecipado da lide.

De outro lado, inexistindo preliminares e/ou matérias prejudiciais, passo a 

análise do mérito.

1. MÉRITO.

1.1. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE 

EQUILIBRADO. POLUIDOR E A OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO.

 Sobreleva mencionar que o art. 225, caput, da CF, alçou o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado a direito fundamental do cidadão. Sendo de 

uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracteriza-se, 

em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que 

envolve segmentos indeterminados da sociedade.

 Dispõe o art. 225 da Constituição Federal:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
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preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 

manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País 

e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 

genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e 

seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração 

e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer 

utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 

proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 

estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 

vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 

espécies ou submetam os animais a crueldade.

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o 

meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo 

órgão público competente, na forma da lei.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados.

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 

Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e 

sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que 

assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos 

recursos naturais.

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, 

por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas 

naturais.

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua 

localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.”

Referindo-se ao mencionado dispositivo constitucional, o Ministro Celso de 

Mello conceituou o direito ao meio ambiente como sendo um “típico direito 

de terceira geração, que assiste, de modo subjetivamente indeterminado, a 

todo o gênero humano, circunstância essa que justifica a especial 

obrigação – que incumbe ao Estado e à própria coletividade – de 

defendê-lo e de preservá-lo em benefício das presentes e futuras 

gerações” (STF. MS n. 22.164-0/SP. Julgado em 30-10-1995. DJU em 

17-11-1995).

Nessa linha de intelecção, Frederico Amado dispara que “O direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado é formalmente e materialmente 

fundamental, pois além de estar previsto na Lei Maior (aspecto formal), é 

condição indispensável para a realização da dignidade da pessoa humana 

(aspecto material), fonte da qual provêm todos os direitos fundamentais” 

(Direito Ambiental Esquematizado. 4ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 

Método, 2013. p. 24).

 Igualmente, o então Ministro do Superior Tribunal de Justiça, LUIZ FUX, 

destacou que “o meio ambiente ostenta na modernidade valor inestimável 

para a humanidade, tendo por isso alcançado a eminência de garantia 

constitucional. Consectariamente, a preocupação precípua do julgador, 

nestes casos, é em evitar o dano ao meio ambiente, direito elevado e 

protegido a nível constitucional, não podendo ser dada interpretação 

judicial que venha a restringir essa proteção.” (STJ. REsp n. 598.281/MG. 

Julgado em 02-5-2006. DJe em 01-6-2006).

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça tem frisado que o “direito 

ambiental atua de forma a considerar, em primeiro plano, a prevenção, 

seguida da recuperação e, por fim, o ressarcimento” de danos ambientais, 

atribuindo ao poluidor a obrigação de repará-los. (REsp n. 1115555/MG. 

Primeira Turma. Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA. Julgado em 

15-2-2011).

Segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, poluidor é a 

“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta 

ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental” (art. 

3º, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional 

do Meio Ambiente é a “imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação 

de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da 

contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos” 

(art. 4º, inciso VII).

 Aliás, essas obrigações são reforçadas pelo §1º do art. 14, ao cravar 

que é o “poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a 

indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 

afetados por sua atividade”. [sem destaque no original]

1.2. RESPONSABILIDADE CONSTITUCIONAL PELA CONSUMAÇÃO DE 

CONDUTAS LESIVAS AO MEIO AMBIENTE. TRÍPLICE 

RESPONSABILIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA 

AMBIENTAL. NATUREZA JURÍDICA.

 Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3º do art. 225 da CF 

estabelece a tríplice responsabilização – penal, administrativa e civil – do 

poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio 

ambiente.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades 

penal, administrativa e civil possuem características próprias e são 

regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de 

independência entre si.

 Nesse sentido, José Afonso da Silva leciona:

 “O dispositivo constitucional, como se vê, reconhece três tipos de 

responsabilidade, independentes entre si – a administrativa, a criminal e a 

civil –, com as respectivas sanções. O que não é peculiaridade do dano 

ecológico, pois qualquer dano a bem de interesse público pode gerar os 

três tipos de responsabilidade.

Responsabilidade administrativa. Resulta de infração a normas 

administrativas, sujeitando-se o infrator a uma sanção de natureza 

também administrativa: advertência, multa, interdição de atividade, 

suspensão de benefícios etc.

A responsabilidade administrativa fundamenta-se na capacidade que têm 

as pessoas jurídicas de direito público de impor condutas aos 

administrados. Esse poder administrativo é inerente à Administração de 

todas as entidades estatais – União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

–, nos limites das respectivas competências institucionais.

Responsabilidade criminal – Emana do cometimento de crime ou 

contravenção, ficando o infrator sujeito à pena de perda da liberdade ou 

pena pecuniária. Há, pois, dois tipos de infração penal: o crime e 

contravenção. (...)

Os crimes ecológicos só existem na forma definida em lei, e só quando 

definidos em lei. (...)

Responsabilidade civil – É a que impõe ao infrator a obrigação de ressarcir 

o prejuízo causado por sua conduta ou atividade. Pode ser contratual – 

por fundamentar-se em um contrato – ou extracontratual – por decorrer de 

exigência legal (responsabilidade legal) ou mesmo de ato ilícito 

(responsabilidade por risco)”. (SILVA, José Afonso da. Comentário 

Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 846-847). [sem 

destaque no original]

Considerando os contornos delineados pela inicial, a responsabilidade a 

ser verificada, no caso, é a administrativa.

Questão polêmica é a definição da natureza jurídica da responsabilidade 

administrativa ambiental (se objetiva ou subjetiva).

Vladimir Passos de Freitas afirma que a responsabilidade administrativa 

por dano ao meio ambiente, tal qual a responsabilidade civil pelo mesmo 

dano, é objetiva, frisando que “(...) a Lei 9.605/98 em momento algum faz 

distinção excluindo a responsabilidade de quem não se houve com culpa. 

Aliás, há casos em que a mera omissão já é suficiente para configurar 

infração” (FREITAS, Vladimir Passos. Direito Administrativo e Meio 

Ambiente. 3ª Ed. Curitiba: Juruá, 2002. p. 80-81).

 A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, reforçou 

ser objetiva a responsabilidade administrativa ambiental, tal como decidido 

no REsp n. 467.212/RJ. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR DANO 

AMBIENTAL. A RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL É 

OBJETIVA. A LEI N. 9.605/1998 NÃO IMPÕE QUE A PENA DE MULTA SEJA 

OBRIGATORIAMENTE PRECEDIDA DE ADVERTÊNCIA.

1. A responsabilidade administrativa ambiental é objetiva. Deveras, esse 

preceito foi expressamente inserido no nosso ordenamento com a edição 
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da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/1981). Tanto é 

assim, que o § 1º do art. 14 do diploma em foco define que o poluidor é 

obrigado, sem que haja a exclusão das penalidades, a indenizar ou 

reparar os danos, independentemente da existência de culpa. Precedente: 

REsp 467.212/RJ, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 

15/12/2003.” (STJ. RE n. 1.318.051/RJ. Primeira Turma. Relator Ministro 

BENEDITO GONÇALVES. Julgado em 17-3-2015. Publicado em 12-5-2015). 

[sem destaque no original]

No entanto, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar 

recurso de agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao 

recurso especial, interposto por empresa distribuidora de combustível, a 

quem foi atribuída responsabilidade administrativa objetiva por dano 

ambiental decorrente de acidente no transporte de combustível promovido 

por transportadora, cimentou que “A responsabilidade civil ambiental é 

objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, 

o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano 

ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada 

pelo transportador.” (STJ. AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 

62.584-RJ. Primeira Turma. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA. Acórdão 

lavrado pela Ministra REGINA HELENA COSTA. Julgado em 18-6-2015. 

Publicado em 07-10-2015). [sem destaque no original]

Ponto a ser destacado no julgado acima mencionado, é o voto do 

Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Desembargador OLINDO 

MENEZES, pelo qual restou provido o recurso de agravo regimental. Do 

referido voto, extrai-se menção ao REsp n. 1.251.697/PR, em que o STJ 

repeliu a tese da adoção da responsabilidade objetiva na imposição de 

responsabilidade administrativa ambiental. Confira-se:

 “[...] A responsabilidade civil do poluidor, direta ou indireta, no termos do 

art. 3º, IV, da Lei n. 6.938/1981, diz respeito aos danos, à degradação 

ambiental; não à penalidade administrativa da multa. Não se pode fixar 

responsabilidade objetiva por via interpretativa.

Nessa linha registra-se precedente unânime da 2ª Turma, no REsp. 

1.251.697/PR, julgado em 14/04/2012, Relator o Ministro Mauro Campbell 

Marques, no qual se adotou tese inversa. Embora o suporte fático não 

fosse o mesmo do presente caso – cuidava-se de danos ambientais 

causados à propriedade, como obrigação real (propter rem) –, também se 

tratava de multa aplicada por infração ambiental.

Entendeu-se que a questão não se cingia ao plano da responsabilidade 

civil, senão da responsabilidade administrativa por dano ambiental, que 

‘não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera civil (para 

reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da 

teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado 

transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com 

demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano’.

Por último, acentuou o acórdão que ‘o uso do vocábulo ‘transgressores’ no 

caput do art. 14, comparado à utilização da palavra ‘poluidor’ no §1º do 

mesmo dispositivo, deixa a entender aquilo que já se podia inferir do 

princípio da intranscendência das penas: a responsabilidade civil por dano 

ambiental é subjetivamente mais abrangente do que a responsabilidade 

administrativa e penal, não admitindo estas últimas que terceiros 

respondam a título objetivo por ofensas ambientais praticadas por outrem’.

Essa leitura, em face da compreensão dos julgadores que compõem a 1ª 

Seção, afigura-se majoritária, com a observação, assaz relevante, de que 

as afirmações que dão pela responsabilidade ambiental objetiva tratam de 

danos causados ao meio ambiente, e não em razão da responsabilidade 

por multas por infrações administrativas ambientais, que é de ordem 

subjetiva e, como tal, restrita aos seus autores.

Fora dos danos oriundos da atividade normalmente desenvolvida que 

implique, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem, hipótese que 

não é a dos autos, que trata de multa por infração administrativa, não se 

pode afirmar um caso de responsabilidade civil objetiva sem previsão legal 

específica, como estatui o referido parágrafo único do art. 927 do Código 

Civil.

O acórdão do TJRJ, portanto, ao reformar a sentença, contrariou lei 

federal, que não prevê responsabilidade civil objetiva em razão de multa 

aplicada por infração ambiental administrativa.” [sem destaque no original]

De lado a lado, parece-me que a razão caminha junto a Paulo Affonso 

Leme Machado, ao consignar:

“Das 10 sanções previstas no art. 72 da Lei 9.605/1998 (incisos I a XI), 

somente a multa simples utilizará o critério da responsabilidade com culpa; 

e as outras nove sanções, inclusive a multa diária, irão utilizar o critério da 

responsabilidade sem culpa ou objetiva, continuando a seguir o sistema da 

Lei 6.938/1981, onde não há necessidade de serem aferidos o dolo e a 

negligência do infrator submetido ao processo.” (MACHADO, Paulo 

Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 20º ed. São Paulo: Malheiros, 

2012. p. 374).

 De fato, ao prever a penalidade de multa simples (art. 72, inciso II, da Lei 

n. 9.605/1998), o legislador estabeleceu um critério subjetivo para a sua 

avaliação, quando adverte que “A multa simples será aplicada sempre que 

o agente, por negligência ou dolo: I – advertido por irregularidades que 

tenham sido praticadas, deixar de saná-las, no prazo assinalado por 

órgão competente do SISNAMA ou pela Capitania dos Portos, do Ministério 

da Marinha; II – opuser embaraço à fiscalização dos órgãos do SISNAMA 

ou da Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha.” (§3º do art. 72 da 

Lei n. 9.605/1998).

Para as demais penalidades administrativas, o legislador não estabeleceu 

igual análise, situação que leva o intérprete a concluir que a aplicação 

delas prescinde de qualquer análise subjetiva, bastando a comprovação 

do dano e o nexo de causalidade.

Por todo o exposto, conclui-se que: a responsabilidade administrativa 

ambiental é objetiva, ou seja, dispensa-se a análise do elemento anímico 

da conduta (culpa ou dolo), conforme dispõe o art. 3º, inciso IV, c/c art. 

14, §1º, ambos da Lei n. 6.938/1981. No entanto, é subjetiva a análise da 

responsabilidade administrativa ambiental por multas aplicadas em razão 

de infrações administrativas ambientais, nos termos do art. 72, §3º, da Lei 

n. 9.605/1998.

1.3. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS AMBIENTAIS. COMPETÊNCIA 

CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA E MATERIAL. ATUAÇÃO 

ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA.

Importa dizer que a responsabilização administrativa ambiental, decorre da 

infração de uma norma administrativa de proteção ambiental, a qual prevê 

a imposição de sanção ao agente causador do dano. A respeito das 

infrações e sanções administrativas, colaciono a sempre bem-vinda lição 

de Celso Antônio Bandeira de Mello:

 “Infração e sanção administrativa são temas indissoluvelmente ligados. A 

infração é prevista em uma parte da norma, e a sanção em outra parte 

dela. Assim, o estudo de ambas tem que ser feito conjuntamente, pena de 

sacrifício da inteligibilidade quando da explicação de uma ou de outra.

Infração administrativa é o descumprimento voluntário de uma norma 

administrativa para o qual se prevê sanção cuja imposição é decidida por 

uma autoridade competente no exercício da função administrativa – ainda 

que não necessariamente aplicada nesta esfera.

[...].

Sanção administrativa é a providência gravosa prevista em caso de 

incursão de alguém em uma infração administrativa cuja imposição é da 

alçada da própria Administração. Isto não significa, entretanto, que a 

aplicação de sanção, isto é, sua concreta efetivação, possa sempre se 

efetuar por obra da própria Administração. Com efeito, em muitos casos, 

se não for espontaneamente atendida, será necessário recorrer à via 

judicial para efetivá-la, como ocorre, por exemplo, com uma multa, a qual, 

se não for paga, só poderá ser judicialmente cobrada”.

[...].

Evidentemente, a razão pela qual a lei qualifica certos comportamentos 

como infrações administrativas, e prevê sanções para quem nelas incorra, 

é a de desestimular a prática daquelas condutas censuradas ou 

constranger ao cumprimento das obrigatórias. Assim, o objetivo da 

composição das figuras infracionais e da correlata penalização é intimidar 

eventuais infratores, para que não pratiquem os comportamentos 

proibidos ou para induzir os administrados a atuarem na conformidade de 

regra que lhes demanda comportamento positivo. Logo, quando uma 

sanção é aplicada, o que se pretende com isto é tanto despertar em quem 

a sofreu um estímulo para que não reincida, quanto cumprir uma função 

exemplar para a sociedade. (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso 

de Direito Administrativo. 20ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 798-800). 

[sem destaque no original]

Não é demais reforçar que, em atenção ao princípio da legalidade (que 

norteia toda a atuação administrativa), tanto a infração quanto a sanção 

devem estar previstas em lei. O insigne jurista acima mencionado destaca, 

ainda, os princípios da anterioridade, da tipicidade, da exigência de 

voluntariedade, da proporcionalidade, do devido processo legal e da 

motivação como de observância obrigatória para a válida instituição de 

infrações e sanções administrativas.

A competência para a instituição de infrações administrativas ambientais 

decorre do próprio texto constitucional. Desse modo, o art. 24, da 
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CF/1988, conferiu, à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência 

concorrente para legislar sobre matérias relacionadas à proteção do meio 

ambiente e dos recursos naturais. Confira-se:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre:

[...];

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do 

solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da 

poluição;

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 

paisagístico;

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens 

e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;” 

[sem destaque no original]

Em razão do princípio da predominância do interesse – técnica adotada 

pelo legislador constituinte para a repartição de competência entre os 

entes federados –, em matéria de competência legislativa concorrente, 

cabe à União estabelecer normas gerais, limitando-se a elas (art. 24, §1º). 

Aos Estados e ao Distrito Federal cabe legislar de forma suplementar (art. 

24, §2º, c/c art. 32, §1º) e, inexistindo leis federais sobre normas gerais, 

eles exercerão a competência legislativa plena para atender as suas 

peculiaridades.

 No âmbito da competência legislativa concorrente, a superveniência de 

norma federal sobre normas gerais suspenderá a eficácia da lei estadual 

naquilo que lhe for contrário (art. 24, §4º).

Conquanto os Municípios não tenham sido mencionados no art. 24 da 

Constituição Federal, pacífico na doutrina e jurisprudência que a 

competência para legislarem sobre tais matérias (competência 

suplementar) advém do art. 30, incisos I e II, da Constituição Federal, 

igualmente reconhecida pela Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 

n. 6.938/1981), conforme art. 6º, § 2º (“Os Municípios, observadas as 

normas e os padrões federais e estaduais, também poderão elaborar as 

normas mencionadas no parágrafo anterior”).

Nesse sentido:

“Meio ambiente – Competência do Município para legislar e atuar sobre 

proteção ambiental em decorrência do exercício do poder de polícia, 

inerente aos três níveis de governo – Considerando o inciso II, do art. 30 

da CF/88, e estando presente o interesse predominantemente local, está o 

município constitucionalmente autorizado a ‘suplementar’ as regras 

existentes, atendendo as suas peculiaridades específicas – Competência 

implícita entre os assuntos de seu peculiar interesse por afetar 

diretamente a sua população, a preservação do meio ambiente urbano e 

dos recursos naturais de seu território que interfiram na saúde e 

bem-estar de seus habitantes.” (TJMG. AC n. 1.0000.00.202714-2/000 (1). 

Relator Desembargador PINHEIRO LAGO. Julgado em 14-12-2001). [sem 

destaque no original]

Com status de norma geral, a Lei n. 9.605/1998 dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente, e conceitua infração administrativa como “toda ação ou 

omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e 

recuperação do meio ambiente” (art. 70).

Os tipos de sanções administrativas e o modo de aplicação estão 

previstas nos incisos I a XI do art. 72 do referido texto legal, sendo elas: 

advertência; multa simples; multa diária; apreensão dos animais, produtos 

e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou 

veículos de qualquer natureza utilizados na infração; destruição ou 

inutilização do produto; suspensão de venda e fabricação do produto; 

embargo de obra ou atividade; demolição de obra; suspensão parcial ou 

total de atividades; e restritiva de direitos.

Infere-se que a aplicação de sanção administrativa decorre da verificação 

da adequação da conduta à infração administrativa ambiental, realizada 

em razão do exercício do poder de polícia, conferido, como se sabe, à 

Administração Pública com competência fundada na Constituição Federal 

e/ou em textos legais infraconstitucionais.

Nesse ponto, cabe pontuar que a Carta Magna de 1988 conferiu 

competência material comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios para promoverem a execução de diretrizes, políticas e 

preceitos relativos à proteção ambiental, bem como para exercerem o 

poder de polícia, como forma de proporcionar maior efetividade à proteção 

dos recursos naturais. Confira-se:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios:

[...].

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas;

 VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento 

alimentar;

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico;

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, 

promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de 

pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

[...].

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação 

entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em 

vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.” 

[sem destaque no original]

Na definição de Paulo Affonso Leme Machado, o poder de polícia 

ambiental corresponde “à atividade da administração pública que limita ou 

disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a 

abstenção de fato em razão de interesse público concernente à saúde da 

população, à conservação dos ecossistemas, à disciplina da produção e 

do mercado, ao exercício de atividades econômicas ou de outras 

atividades dependentes de concessão, autorização, permissão ou licença 

do Poder Público de cujas atividades possam decorrer poluição ou 

agressão à natureza.” (MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental 

Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 303).

Pelo exposto, conclui-se que a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios possuem tanto competência legislativa para estabelecer 

infrações penais administrativas quanto competência material para 

executar ações voltadas à proteção ambiental, alicerçadas no poder de 

polícia, inerente à própria atividade administrativa fiscalizatória.

 1.4. ATO ADMINISTRATIVO. INVALIDAÇÃO. ÔNUS DA PROVA EM 

PRETENSÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.

Sabe-se que a Administração Pública se manifesta mediante a emissão de 

atos administrativos, sendo compreendidos como a “exteriorização da 

vontade de agentes da Administração Pública ou de seus delegatários, 

nessa condição, que, sob regime de direito público, vise à produção de 

efeitos jurídicos, com o fim de atender o interesse público”. (CARVALHO 

FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2008. p. 92).

Aplica-se aos atos administrativos o regime jurídico administrativo, ou seja, 

aquele em que se estabelece certa supremacia do interesse público para 

com o interesse particular.

 Os atos administrativos produzem efeitos jurídicos imediatos, alterando, 

desse modo, a situação jurídica do destinatário do ato, seja adquirindo, 

transferindo, modificando, extinguindo ou declarando um direito, bem 

assim impondo uma obrigação.

No entanto, para que o ato administrativo exista validamente, produzindo 

os efeitos desejados, imprescindível o atendimento dos seguintes 

requisitos/elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto.

 Não é demais lembrar que, em razão do mandamento constitucional 

contido no art. 5º, inciso XXXV (indeclinabilidade da jurisdição), o ato 

administrativo se sujeita ao controle judicial (Sistema da Unidade de 

Jurisdição). No entanto, o Poder Judiciário, quando atua no exercício da 

função jurisdicional, somente poderá anular atos administrativos quando 

eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo-lhe vedado o 

pronunciamento a respeito da conveniência e oportunidade do ato (mérito 

administrativo).

Oportuno ressaltar que a anulação de ato administrativo, seja aquela 

realizada pela própria Administração Pública, seja pelo Poder Judiciário, 

opera efeitos ex tunc, ou seja, retroage à época em que o mesmo fora 

praticado, invalidando, por conseguinte, os efeitos passados, presentes 

ou futuros do ato anulado.

Por fim, importa destacar que os atos administrativos gozam dos atributos 

da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente 

administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado 

pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). 

Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do 

ato administrativo para quem a invoca, conforme leciona Hely Lopes 

Meirelles:

“Outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a 
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transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para 

quem a invoca. Cuida-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal 

ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a 

cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.” 

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37ª Ed., 

Malheiros Editores. p. 163). [sem destaque no original]

Aliás, na seara ambiental, o instituto da inversão do ônus da prova tem, 

cada vez mais, ganhado força na doutrina. Esse movimento é bem 

percebido por Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, que assim se pronunciam:

“A inversão do ônus da prova tem sido defendida pela doutrina como uma 

‘função’ do princípio da precaução, ressaltando um forte conteúdo de 

justiça distributiva consubstanciada no seu conteúdo normativo. Por tal 

prisma, especialmente quando em causa a tutela ambiental, a inversão do 

ônus probatório permite um equilíbrio de fato, tanto nas relações entre 

particular e Estado como também nas relações entre particulares, tendo 

em vista que, muitas vezes, estar-se-á diante de uma relação desigual em 

termos de poder social, econômico, técnico, político etc., geralmente 

exercido pelo ator privado ou ente estatal empreendedor de atividades 

lesivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente. A inversão do ônus 

probatório, como ensina Gomes, contribui para um equilíbrio de fato entre 

as partes nos processos judiciais (e também nos procedimentos 

extrajudiciais) que envolvam questões ambientais, já que normalmente é 

quem dispõe de maiores condições de realização da prova que fica isento 

de produzi-la, condenando ao insucesso um grande número de 

processos, por óbvia carência de meios econômicos das partes que são 

obrigadas a provar o risco de lesão.” (SARLET, Ingo Wolfgang. 

FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 4ª ed. rev. e atual. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 335-336).

O Superior Tribunal de Justiça já abraçou essa tese, ao consignar que “O 

princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, 

competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar 

que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe 

é potencialmente lesiva.” (REsp n. 1060753/SP. Segunda Turma. Relatora 

Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 1-12-2009. Publicado em 

14-12-2009).

Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o 

infrator elidir essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando 

ele – o ato administrativo – se consubstancia em atividade administrativa 

destinada à proteção ambiental.

1.5. PRETENSÃO INICIAL. ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

0.061.097/2015-1 E DOS ATOS DELE DECORRENTES.

 A embargante insurge-se contra ato da administração pública municipal – 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) –, consistente no Processo Administrativo n. 

0.061.097/2015-1, pelo qual se apurou a responsabilidade pela infração 

ambiental registrada no Auto de Infração n. 25680, lavrado em 09-9-2011, 

pois teria deixado de efetuar a limpeza e asseio de terreno de sua 

propriedade, situação que ensejou a ação de queimada no local.

Após a conclusão do processo administrativo, a administração pública 

municipal homologou a multa aplicada no valor de R$7.760,00 (sete mil, 

setecentos e sessenta reais), por conseguinte, a inscreveu em dívida 

ativa – CDA n. 1090457 – e promoveu o ajuizamento da competente ação 

de cobrança – Execução Fiscal n. 789-42.2015.811.0082 (Cód. 26.093), 

ora em apenso – em face da embargante.

Segundo a embargante, o aludido processo administrativo é nulo, isso 

porque “NUNCA FOI NOTIFICADA a respeito da suposta infração e, por 

conseguinte, da tramitação do processo administrativo” que resultou na 

constituição do crédito inscrito na CDA n. 1090457, impossibilitando, 

assim, a apresentação de defesa administrativa, infringindo os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do 

contraditório.

 O embargado, por sua vez, pugna pela manutenção do processo 

administrativo e do auto de infração, pois lavrado em estrita observância 

aos ditames da legislação municipal, não havendo que se falar em vícios 

que possam invalidá-lo.

Conforme consignado no subitem 1.4., a Administração Pública se 

manifesta pela emissão de atos administrativos, os quais, para serem 

considerados válidos, devem atender a certos requisitos/elementos, quais 

sejam: competência; finalidade; forma; motivo; e objeto.

 No caso, verifica-se vício de forma do Processo Administrativo n. 

0.061.097/2015-1, situação que o invalida.

 Inicialmente, esclarece-se que o elemento forma do ato administrativo 

afigura-se como seu elemento exteriorizador, o modo pelo qual se 

apresenta aos administrados e à própria Administração Pública.

A Lei Complementar Municipal n. 004/1992 disciplina o procedimento fiscal 

da seguinte maneira:

“Art. 739. Inicia-se o procedimento com a visita do fiscal ao local onde se 

desenvolve qualquer atividade de que trata esta Lei.

Art. 740. Constatada qualquer irregularidade, o fiscal lavrará Auto de 

Infração em 4 (quatro) vias, destinando-se a primeira para a formalização 

do processo administrativo, a segunda ao autuado e as demais para os 

procedimentos internos da Secretaria, devendo o Auto conter:

 I - o nome da pessoa física ou jurídica autuada, o respectivo endereço e 

documento que a identifique (RG, CPF ou CGC);

II - a Infração cometida, com a identificação do dispositivo legal infringido, o 

local e a data da autuação;

III - a penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal 

que autoriza a sua imposição e, quando for o caso, o prazo para a 

correção da irregularidade;

IV - a assinatura do autuado e, caso o mesmo se recuse, a de uma 

testemunha, se houver;

V - a assinatura da autoridade autuante;

VI - o prazo para o recolhimento da multa ou apresentação da defesa 

administrativa, conforme o disposto no art. 755 deste Título.

§ 1º No caso de aplicação das penalidades de embargo, apreensão e de 

suspensão de venda do produto, no Auto de Infração deve constar ainda 

a natureza, quantidade, nome e/ou marca, procedência, estado de 

conservação que se encontra o material, local onde o produto ficará 

depositado e seu fiel depositário.

§ 2º A assinatura do infrator no auto de infração não implica em 

confissão, bem como sua recusa não agravará a pena.

Art. 741. O Auto de Infração é o documento hábil para a formalização das 

infrações e aplicação das penalidades cabíveis e, não deverá ser lavrado 

com rasuras, emendas, omissões ou outras imperfeições.

§ 1º Quando a infração for de caráter leve, poderá o fiscal apenas 

advertir o infrator, lavrando Auto de Notificação, concedendo prazo para a 

regularização, conforme disposto no art. 725.

§ 2º Decorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior, e verificado o 

não cumprimento da determinação de regularização perante o órgão 

competente, o agente lavrará o Auto de Infração com as penalidades 

cabíveis para o caso.

§ 3º O prazo concedido poderá ser dilatado, desde que requerido 

fundamentalmente pelo infrator, antes de vencido o prazo anterior.

§ 4º Das decisões que concederem ou denegarem prorrogação de prazo, 

será dada ciência ao infrator.

Art. 742. Os servidores ficam responsáveis pelas declarações que 

fizerem nos autos de infração, sendo passíveis de punição, por falta 

grave, em caso de falsidade, omissão dolosa ou preenchimento incorreto 

dos autos de infração e notificação.

Art. 743. O autuado tomará ciência do Auto de Infração por uma das 

seguintes formas:

I - pessoalmente, apondo sua ciência no momento da lavratura;

II - por seu representante legal ou preposto, ou ainda considerar-se-á 

dada ciência com a assinatura de uma testemunha, em caso de recusa do 

infrator;

III - por carta registrada com aviso de recebimento (AR);

IV - por edital publicado no órgão oficial, se estiver em lugar incerto e 

desconhecido.

§ 1º Se o infrator for notificado pessoalmente e se recusar a dar ciência, 

deverá essa circunstância ser mencionada expressamente pelo agente 

que efetuou a notificação.

§ 2º O Edital referido no inciso IV deste artigo deve ser publicado três 

vezes na imprensa oficial e jornais de grande circulação, considerando 

efetivada a notificação 05 (cinco) dias após a última publicação.

Art. 744. As penalidades podem ser aplicadas cumulativamente a multa 

pecuniária.” [sem destaque no original]

Já foi dito em tópico anterior – subitem 1.4. –, que cabe à 

infratora/embargante o ônus da prova quando sua pretensão está 

consubstanciada na invalidação de ato administrativo, afastando as 

presunções que lhe são inerentes – veracidade e legitimidade –, mormente 

quando a conduta ilícita que lhe é atribuída infringe norma legal que tutela o 

meio ambiente.

Pois bem.

Infere-se do Processo Administrativo n. 0.061.097/2015-1 (fls. 74/87) que 

em face da embargante foi lavrado em 09-9-2011 o Auto de Infração n. 
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25680, pois, por agente de fiscalização do MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), foi 

constatada a ação de queimada em imóvel que lhe pertence – localizado 

na Rua Raimundo Correa, Lote Unificado 11, 12, 13 e 14, Bairro Santa 

Cruz, nesta cidade –, tendo em vista a falta de limpeza e manutenção, 

consubstanciando em ato lesivo à saúde pública e ao meio ambiente, 

sendo-lhe imposta a penalidade de multa no valor de R$7.760,00 (sete mil, 

setecentos e sessenta reais), a qual foi confirmada pela autoridade 

administrativa em decisão que proferiu em 19-3-2013, conforme consta do 

TERMO DE REVELIA E HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (fl. 81).

Pois bem.

Do Auto de Infração n. 25680 de 09-9-2011, verifica-se que constou a 

menção de que a autuada/embargante tomará ciência via postal, com AR 

(art. 743, inciso III, da Lei Complementar Municipal n. 004/1992).

A correspondência de notificação com aviso de recebimento se encontra 

à fl. 75. Dela se verifica que o documento de ciência a respeito do Auto de 

Infração n. 25680 foi enviada para o seguinte endereço: Avenida 

Aclimação, n. 608, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá (MT). O recebimento 

foi assinalado por Roniel Cruz da Silva na data de 27-9-2011.

De outro lado, em nova correspondência com aviso de recebimento, agora 

visando a “NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA AMIGÁVEL DE AUTO DE 

INFRAÇÃO 281/2013” (fl. 82), também encaminhada para o endereço 

mencionado, verifica-se que houve a devolução na data de 26-7-2013 

com a anotação de “Desconhecido” (fl. 83/85).

A embargante afirma que “NUNCA FOI NOTIFICADA” a respeito da infração 

ambiental aludida no Auto de Infração n. 25680, uma vez que as 

correspondências de notificação promovidas pela administração pública 

municipal foram enviadas para “LOCAL NUNCA OCUPADO” por ela.

Conquanto tenha afirmado que compete ao administrado promover a 

atualização cadastral perante o Cadastro Imobiliário da Prefeitura (fl. 125) 

– entendimento inclusive comungado por este Juízo em situações 

análogas –, o embargado não demonstrou, de forma efetiva, que o 

endereço para onde foram enviadas as correspondências aludidas no 

Processo Administrativo n. 0.061.097/2015-1 – Avenida Aclimação, n. 608, 

Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá (MT) – tenha sido extraído de informação 

prestada pela própria embargante ou por seu representante.

 Aliás, não trouxe aos autos o documento que ele mesmo alude – 

“formulário próprio fornecido pela Divisão de Cadastro Imobiliário” (fl. 125) 

– com fundamento nos artigos 186 e 189 do Código Tributário Municipal 

(Lei Complementar Municipal n. 043/1997), cingindo-se ao campo das 

alegações, amparada nas presunções que guarnecem toda e qualquer 

atividade administrativa.

Importante registrar que a ausência de notificação válida ensejou a 

declaração de revelia da embargante nos autos do Processo 

Administrativo n. 0.061.097/2015-1 (fl. 81), por conseguinte, a 

homologação da penalidade de multa fixada no Auto de Infração n. 25680, 

a qual veio a ser constituída em dívida ativa, conforme a CDA n. 1090457, 

objeto dos autos da Ação de Execução Fiscal n. 789-42.2015.811.0082 

(Cód. 26.093), com flagrante cerceamento de defesa.

Desse modo, o conjunto probatório contido nos autos é suficiente para 

afastar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos 

ora impugnados – Processo Administrativo n. 0.061.097/2015-1 e demais 

atos dele decorrentes.

 Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais 

constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5º, inciso LV), os quais 

devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob 

pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade 

da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer 

ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente 

obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe 

assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar 

seus interesses.

 A respeito da defesa administrativa, disciplina a Lei Complementar 

Municipal n. 004/1992:

“Art. 745. Do Auto de Infração que constar as irregularidades sujeitas às 

penalidades previstas nos incisos II a X do art. 721 desta lei, caberá 

defesa administrativa para o órgão Municipal competente, de onde houver 

procedido o Auto, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência, nos 

termos do art. 743.

Art. 745. Do Auto de Infração que constar as irregularidades sujeitas às 

penalidades previstas nos incisos II a X do art. 721 desta lei, caberá 

defesa administrativa para o órgão Municipal competente, de onde houver 

procedido o Auto, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência, nos 

termos do art. 743.

Art. 746. A defesa do autuado deverá ser escrita, fundamentada, com os 

documentos que entender necessários e dirigida ao órgão Municipal 

competente, de onde houver procedido o Auto.

 § 1ºA autoridade competente remeterá a defesa ao fiscal autuante para a 

devida contestação no prazo de 10 (dez) dias, voltando em seguida para 

decisão de Primeira Instância.

§ 2ºA autoridade julgadora de Primeira Instância terá o prazo de 30 (trinta) 

dias para emitir decisão conclusiva sobre a impugnação do autuado.

§ 3º Os prazos previstos nos parágrafos anteriores, poderão ser 

dilatados por igual período, caso a autoridade julgadora entenda 

necessário maiores fundamentações ou requeira diligência.

Art. 747. Sendo acatada a defesa, considerado o Auto de Infração 

inválido ou inconsistente, e não sendo o valor da multa aplicada superior a 

208,00 (duzentos e oito inteiros) UFIR's, encerra-se aí a instância 

administrativa.

Art. 748. Sendo mantido o Auto de Infração, o autuado tem o prazo para 

recorrer em segunda instância.” [sem destaque no original]

Certo que no caso em análise o direito de defesa foi tolhido da 

embargante, uma vez que não foi cientificada a respeito do Auto de 

Infração n. 25680, implicando-lhe os efeitos da revelia, segundo dispõe o 

art. 754 da própria lei complementar municipal acima mencionada. In verbis:

“Art. 754. Não entrando o autuado com defesa, nem recolhendo aos 

cofres públicos municipais a importância devida nos prazos aqui 

estabelecidos, será a dívida inscrita como Dívida Ativa do Município, 

passível de execução fiscal, nos moldes da legislação tributária municipal.” 

[sem destaque no original]

Nesses termos, concluo que os atos administrativos, consubstanciados 

no Processo Administrativo n. 0.061.097/2015-1 e dele decorrentes, são 

nulos, por conter vício em seu elemento forma, tendo em vista que a 

embargante não foi notificada a respeito do Auto de Infração n. 25680, 

lavrado em 09-9-2011.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por conseguinte, 

DECLARO nulo o Processo Administrativo n. 0.061.097/2015-1 que 

tramitou perante a administração pública do MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), 

por conseguinte, nula a CDA n. 1090457, objeto da Ação de Execução 

Fiscal n. 789-42.2015.811.0082 (Cód. 26.093).

Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito.

CONDENO o embargado MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) ao pagamento de 

honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$2.160,00 (dois mil, 

cento e sessenta reais), nos termos do §§2º e 3º, inciso I, ambos do art. 

85, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.

DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras em nome da 

embargante/executada.

DETERMINO, ainda, seja trasladada cópia da presente sentença para os 

autos da Execução Fiscal n. 789-42.2015.811.0082 (Cód. 26.093).

DETERMINO ao embargado MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) a adoção das 

providências necessárias visando o cancelamento da ordem de protesto 

em face da embargante efetivada pelo 4º Serviço Notarial de Cuiabá (MT), 

relacionada ao Documento n. 039.881.148-20, o qual se refere à CDA n. 

1090457, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas. Para o 

caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$500,00 

(quinhentos reais), conforme permissão legal contida nos artigos 536, §1º, 

e 537, ambos do CPC.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez 

que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 500 

(quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Cuiabá, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38670 Nr: 590-15.2018.811.0082

 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: DUO FERRARI LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:OAB/MT 2420/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação proposta por DUO FERRARI LTDA, qualificada nos 

autos, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a 

concessão da tutela provisória de urgência para que “(...) seja suspenso 

os efeitos da imposição no auto de infração denunciado como nulo, além 

de suspender a eficácia do Decreto n. 1.474/2000 em relação a autora, 

até o julgamento de mérito desta ação”.

Todavia, entendo necessário antes de apreciar o pedido liminar ouvir a 

parte contrária, razão pela qual postergo a análise do pleito após a 

manifestação do réu, o que ora determino fixando para tanto o prazo 

improrrogável de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35077 Nr: 2022-06.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSLIQUIDOS TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE 

SOUZA-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GORGON NÓBREGA - 

OAB:OAB/PR 31.053

 Vistos.

Cuida-se de executivo fiscal proposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) em 

face de TRANSLIQUIDOS TRANSPORTE.

Devidamente citada para pagar o débito ou garantir a execução, a 

executada apresentou bem móvel para penhora (fls. 08/16).

Instado a se manifestar, o ESTADO DE MATO GROSSO não aceitou o bem 

apresentado, requerendo a realização de penhora on line, a fim de 

bloquear a quantia necessária à satisfação do crédito exequendo (fls. 

19/20).

É o relato. DECIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento 

de que a Fazenda Pública não está obrigada a aceitar bens nomeados à 

penhora fora da ordem legal prevista no art. 11, da Lei n. 6.830/80.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. PENHORABILIDADE DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE 

RECUSA PELO ENTE PÚBLICO.

1. A jurisprudência do STJ considera penhorável o crédito relativo a 

precatório judiciário, mesmo que a entidade dele devedora não seja a 

própria exequente, o qual, todavia, equivale à penhora de crédito, e não de 

dinheiro. Enquadra-se, portanto, nas hipóteses dos arts. 655, XI, do CPC e 

11, VIII, da Lei de Execução Fiscal.

2. Porém, a Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à 

penhora fora da ordem legal insculpida no art. 11 da Lei n. 6.830/80, pois o 

princípio da menor onerosidade do devedor, preceituado no art. 620 do 

CPC, tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor.

Embargos de divergência acolhidos para reformar o acórdão que deferiu a 

nomeação à penhora de crédito representado por precatório, a despeito 

da recusa da exequente”.

 (EREsp 1.116.070/ES, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 16.11.2010).

No caso, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO recusou a 

penhora do bem por desobedecer à ordem legal estabelecida no art. 11, 

da Lei n. 6.830/80.

Sendo assim, declaro ineficaz a nomeação de bens à penhora, visto que a 

Fazenda Pública se opôs a parte credora pelas razões expostas na 

petição retro, as quais acolho.

Verifica-se, outrossim, que o pedido de penhora on line está amparado 

pelo art. 835, do Código de Processo Civil, que traz em sua ordem de 

preferência o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, como critério para satisfação do crédito. No mesmo 

sentido, disciplina o art. 11, inciso I, da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 

1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda 

Pública, e dá outras providências.

O dispositivo legal deve ser utilizado de imediato, desobrigando o 

exequente de exaurir todos os meios de penhora de bens para satisfação 

de seu crédito. Logo, a penhora via BACEN JUD é perfeitamente possível. 

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

 “A Corte Especial, ao julgar recurso sob regime do art. 543-C do CPC c/c 

a Res. N. 8/2008-STJ, entendeu que a penhora online, antes da entrada 

em vigor da Lei n. 11.382/2006, configura medida excepcional cuja 

efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha 

realizado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e 

desembaraçados de titularidade do devedor. Contudo, após advento da 

referida lei, o juiz, ao decidir sobre a realização da penhora online, não 

pode mais exigir do credor prova de exaurimento das vias extrajudiciais na 

busca de bens a serem penhorados. Precedentes citados: AgRg no Ag 

1.010.872-RS, DJE 15/9/2008; AgRg no Resp 1.009.363-BA, DJE 

16/4/2008, e EREsp 1.087.839-RS, Dje 18/9/2009”. (sem destaque no 

original)

Pelo exposto, com fundamento no art. 837, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido retro, por conseguinte, DETERMINO a expedição de ofício 

ao Banco Central do Brasil, pelo sistema Bacen Jud, determinando o 

bloqueio on line da quantia de R$ 109.359,15 (cento e nove mil trezentos e 

cinquenta e nove reais e quinze centavos) que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes a executada 

TRANSLIQUIDOS TRANSPORTE, CNPJ: 06.168.597/0001-64.

Realizado o bloqueio do numerário, lavre-se a penhora e depósito.

Após, intime-se a executada para, querendo, apresentar embargos, no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Em caso negativo, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 5335-47.2007.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): EDER JÚNIOR DOS SANTOS

INTIMANDO: Réu(s): Eder Júnior dos Santos, Rg: 1.614.125-3 SSP MT 

Filiação: Luciene Marina dos Santos, data de nascimento: 10/06/1987, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), auxiliar de pintor de 

paredes, Endereço: Rua dos Ipês, Quadra 06, Casa 74, Bairro: Altos da 

Serra II, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: Intimar o acusado, EDER JUNIOR DOS SANTOS, para 

comparecer a sessão de julgamento, que será realizada no dia 

24/04/2018, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da 

Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT 

Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: "(...)Considerando que o acusado não foi intimado 

para a sessão plenária, hoje, às 08h. O Oficial de Justiça tentou 

encontra-lo, tanto pelo aplicativo do whatsapp como através do sistema 

de monitoramento eletrônico, contudo foi em vão porque o acusado 

desligou a tornozoleira desde o dia 13/03/2018 e mesmo visualizando as 

mensagens do whatsapp não as respondeu. Assim, redesigno o 

julgamento para o dia 24/04/2018, às 13h30min. Saindo os presentes 

intimados. Deverão as partes manifestarem sobre as testemunhas 

faltantes. Oficie-se o Juizo da Vara de Execuções Penais encaminhado a 
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informação prestada pela central de monitoramento de que o acusado 

desde o dia 13/03 encontra-se com o aparelho desligado(...)"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastião do Espirito 

Santo Junior, digitei.

Cuiabá - MT, 15 de março de 2018.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 100476 Nr: 6435-37.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES MARTINS DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRYSTOPHER PEREIRA DA COSTA, 

ALECXANDRO COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA, WANDERLEI DE JESUS 

DUTRA, BELZAILTON AUTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6363/MT, EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - OAB:6363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9107/MT, CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - 

OAB:7527/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:DP/MT, WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB:6591/MT

 Autos código nº 100476

Vistos, etc;

Intimem-se as partes para os fins do artigo 422 do CPP, sob pena de 

preclusão, devendo, ainda, atualizarem o endereço das testemunhas que, 

na oportunidade, arrolarem.

Após, conclusos.

 Cuiabá-MT, 02 de fevereiro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 384859 Nr: 26897-68.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER ROBERT DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT

 Autos código nº 384859

SENTENÇA

Vistos, etc;

WENDER ROBERTI DE LIMA foi pronunciado nas sanções do artigo 121, § 

2º, incisos IV (2 vezes), c/c o artigo 29 e 69, todos do Código Penal.

Às fls. 477 aportou aos autos a certidão óbito do acusado.

Instado a se manifestar, opinou o Ministério Público pela extinção da 

punibilidade do acusado (fls. 482), no que lhe assiste razão, visto que a 

morte do agente faz com que o estado perca o jus puniendi.

Assim, em consonância com órgão ministerial julgo extinta a punibilidade 

do acusado WENDER ROBERTI DE LIMA, qualificado nos autos, o que faço 

com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal, c/c o artigo 62 do 

Código de Processo Penal.

Arquivem-se os autos com as providências, baixas e anotações 

necessárias.

P.I.C.

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 375846 Nr: 17168-18.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN ANTONIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:12026, DR. DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB-MT 

16449 - OAB:, DR. GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB-MT 8848 - OAB:, 

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - OAB:17467-MT

 Autos código n° 375846

Vistos, etc;

Inexistindo diligências a serem realizadas e irregularidades a serem 

sanadas, DOU COMO PREPARADO o presente processo para que o 

pronunciado seja submetido a julgamento, pelo Tribunal Popular do Júri.

Contudo, ante a necessidade de inclusão em pauta de processos de réus 

presos, bem como de meta, mas com redistribuição mais antiga nesta 

Vara, permaneçam os autos em cartório aguardando data para julgamento, 

quando então serão os autos relatados (CPP, art. 423, II).

Requisitem-se os antecedentes criminais como de costume e requerido.

Quanto ao pedido formulado pelo acusado, via de seu advogado, para 

mudança de endereço (fls. 585/587), defiro.

Advirto o acusado de que deverá manter seu endereço atualizado nos 

autos, especialmente porque a qualquer momento poderá ser designado 

data para o seu julgamento, pelo Tribunal do Júri.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de março de 2018.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 492788 Nr: 32154-69.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VILELA SALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAN DANIEL PERON - 

OAB:7635/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de processo executivo de pena de JOÃO VILELA SALDI, em 

cumprimento de pena no regime aberto, conforme aponta o termo 

deliberativo de fls. 41.

Às fls. 45/73, a Defesa informou que no período de 23/12/2018 a 

09/01/2018, o penitente viajou para o Estado de Santa Catarina, com a 

finalidade de passar as datas festivas com a família.

Suscitou que o penitente é arquiteto e, em virtude do trabalho que 

desenvolve, necessita realizar várias viagens à Cidade de Chapada dos 

Guimarães/MT, para acompanhar a construção de um imóvel residencial, 

razão pela qual pernoita naquela cidade na residência de seus genitores.

Requereu, ainda, autorização para que o penitente possa viajar com sua 

família para a Disney, no período de 21 de março de 2015 a 05 de abril de 

2018, conforme demonstram os bilhetes aéreos, os quais foram adquiridos 

antes da audiência admonitória.

 Por fim, requereu a correção da grafia do penitente na capa dos autos, 

conforme o documento pessoal de fls. 49.

Pois bem, em consonância com o parecer ministerial retro, AUTORIZO o 

penitente a se ausentar desta Comarca, no período de no período de 21 de 

março de 2015 a 05 de abril de 2018.

Serve a presente decisão como alvará de deslocamento.

Quanto ao pedido para pernoitar na Cidade de Chapada dos 

Guimarães/MT, considerando que o pleito é em face do exercício de 

atividade lícita, comprovada por meio do contrato de fls. 66/69, DEFIRO o 

pedido, devendo o penitente informar nos autos o endereço e os dias em 

que pretende pernoitar naquela Comarca.

Por fim, considerando que o nome do penitente esta grafado 

erroneamente, conforme aponta o documento de fls. 49, procedam-se as 

correções no sistema Apolo e no cartório distribuidor.

Para nortear a presente execução, proceda-se o cálculo de liquidação de 

pena e, após, dê-se vistas às partes para se manifestarem.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 489626 Nr: 29090-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISETH ALVES DA CRUZ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6.692/MT

 Vistos etc,

Ante o teor da manifestação defensiva retro, revogo a decisão de fls. 

33/34 e, de consequencia, redesigno audiência admonitória para o dia 

27.03.2018, às 15h02min.

Intime-se a penitente no endereço declinado.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 514016 Nr: 6563-71.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CÉLIO MARIANO CARDOSO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

Ante os argumentos expendidos pelo ilustre representante do Ministério 

Público às fls. retro e ainda, que a saída de presos de unidades prisionais 

em cumprimento de prisão provisória não encontra disposição legal, 

indefiro o pedido formulado.

Comunique-se ao solicitante.

Após, arquive-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 439528 Nr: 16062-50.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAÃO MARQUES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIRA KELLI DE ALMEIDA 

CRUZ - OAB:1864/RO

 Intime-se o advogado para que se manifeste a partir de cálculo de fls. 161

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373558 Nr: 14638-41.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN RICARDE REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10274/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENAN RICARDE REIS, Cpf: 

02407592140, Rg: 1960004-6, Filiação: Juraci da Silva Reis e Rosilene de 

Melo, data de nascimento: 24/07/1991, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

convivente, funileiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O RÉU ACIMA QUALIFICADO, PARA INFORMAR O 

NOME COMPLETO DO SEU ADVOGADO, OU ENTÃO MANIFESTAR O 

DESEJO DE SER ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO, 

SOB ADVERTENCIA QUE NO SEU SILENCIO SERÁ ESTA NOMEADA PARA 

O ATO.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Verifica-se que o advogado constituído 

pelo acusado, renunciou o mandato à fl. 304, diante disso, intime-se o 

acusado por edital, para que constitua NOVO advogado, informando o 

nome completo, número da inscrição na OAB, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Não havendo manifestação do acusado nesse sentido, no prazo de 

15 (quinze) dias, ou, no mesmo prazo, não sendo prestadas as 

informações mínimas capazes de identificar o novo advogado indicado, 

inviabilizando o conhecimento de sua pessoa e, consequentemente, a sua 

intimação pelo juízo, ou o novo causídico permanecer inerte, lhe será 

automaticam ente nomeado Defensor Público para proceder a sua defesa, 

devendo essa advertência constar expressamente no mandado e ser 

devidamente certificada pelo Sr. Oficial de Justiça, no que diz respeito ao 

seu cumprimento.Não apresentada resposta no prazo legal, ou certificada 

à necessidade de nomeação de defensor público, desde já NOMEIO a 

Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do acusado.Em 

que pese os autos encontram-se aptos para designação de audiência de 

continuação, este juízo não tem mais data disponível para os próximos 

cento e oitenta dias, exceto naqueles reservados para os processos de 

réus presos, bem como daqueles com prioridade, incluindo os constantes 

das Metas estabelecidas pelo CNJ.Diante disso e ante a impossibilidade de 

lançamento de audiência para período posterior, no sistema Apolo, devido 

ao travamento estabelecido pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à 

Secretaria da Vara e determino sejam lá mantidos até a elaboração da 

nova pauta, fazendo-se a conclusão deles tão logo decorrido o prazo 

supracitado, para os fins cabíveis.Cumpra-se.Cuiabá - MT, 23 de fevereiro 

de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABRICIO FIGUEIREDO 

NASCIMENTO, digitei.

Cuiabá, 14 de março de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142875 Nr: 10056-71.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BENEDITO VIANA, EDVALDO 

DURAES FERREIRA, FERNANDO DOS SANTOS RAMOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - OAB:, 

SEBASTIÃO MOURA DA SILVA - OAB:2863

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO BENEDITO VIANA, Cpf: 

89067657115, Rg: 1302929-6, Filiação: Benedito Valentim Viana e Nicolina 

Benedita Silva Viana, data de nascimento: 22/05/1984, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), comerciante. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAR O RÉU ACIMA QUALIFICADO, PARA INFORMAR O 

NOME COMPLETO DO SEU ADVOGADO, OU ENTÃO MANIFESTE O 

DESEJO DE SER ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO, 

SOB ADVERTENCIA QUE NO SEU SILENCIO SERÁ ESTA NOMEADA PARA 

O ATO.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Verifica-se que há armas e munições 

apreendidas nos autos e que não foram reclamadas e destinadas.Em 

cumprimento ao Provimento nº 07/2017-CGJ, determino que as partes se 

manifestem em 03 (três) dias sobre a necessidade de manutenção do 

armamento sob guarda oficial até o deslinde da presente ação penal, bem 

como, acerca do laudo pericial apresentado nos autos, impugnando e 

apresentando as razões de tal proceder, como forma de acelerar a 

destinação do material, seja para destruição, seja para guarda ou 

restituição do armamento.Após as devidas manifestações em relação à 

destinação da arma, oficie-se a Delegacia de Armamentos e Químicos, na 

Polícia Federal, para que informe se há registro da arma e, caso positivo, 

encaminhe a este Juízo nome e endereço do proprietário. Consigne no 

ofício que a resposta poderá ser encaminhada no e-mail desta Vara, 

discriminando em seu texto o respectivo endereço.Após, intime-se o 

proprietário da arma de fogo para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente junto aos autos documento de registro da arma de fogo e 

autorização para portar o referido artefato, sob pena de decreto de perda 

do bem.Apresentado o referido documento e certificada a propriedade 

pela Senhora Gestora, proceda-se à restituição.Em não sendo encontrado 

registros do proprietário da arma de fogo e, em cumprimento ao 

Provimento n°05/2017 – CGJ decreto o perdimento da arma de fogo, 

fazendo-o na forma do artigo 91, II, “a”, do Código Penal, determinando o 

encaminhamento ao Exército, nos moldes dos artigos 1.478 e 1.479, seção 

20 do capítulo VII, da CNGC.Certifique-se e comunique-se ao Juiz Diretor 
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do Fórum, responsável pela Seção de Depósito, para que sejam 

determinadas as providências que entender cabíveis, conforme previsto 

no Provimento nº 05/2017-CGJ.Expeça-se o necessário.Em razão da 

certidão de fl. 220, intime-se novamente o defensor do réu Márcio 

Benedito Viana para que, em 05 dias, manifeste-se nos autos, adotando 

as providências de seu mister,ou, em igual prazo, apresente renúncia ao 

mandato, sob pena de se configurar abandono de causa, o que, além de 

constitui infração disciplinar, rende ensejo à imposição de multa de 10 a 

100 salários mínimos (art. 34, inciso XI, do EOAB e 265 do 

CPP).Cumpra-se.Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABRICIO FIGUEIREDO 

NASCIMENTO, digitei.

Cuiabá, 14 de março de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 427354 Nr: 2677-35.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISNEI DE GUSMÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6.084

 Dessarte, sem mais delongas, diante de toda a documentação carreada 

acima mencionada, uma vez comprovada a morte do réu FRANCISNEI DE 

GUSMÃO SILVA, acolho a manifestação ministerial e JULGO EXTINTA SUA 

PUNIBILIDADE, o que faço com fulcro no art. 107, inciso I, do Código Penal. 

DETERMINO a imediata restituição de eventuais documentos pessoais e 

objetos, a quem de direito, desde comprovada sua propriedade. Se 

decorridos 90 (noventa) dias da data do trânsito em julgado desta e não 

houverem sido reclamados os bens supramencionados, DECRETO a perda 

das coisas apreendidas em favor da União.Havendo fiança depositada 

nestes autos, aplico o disposto no art. 336, do Código de Processo Penal , 

bem como os itens 5.15.14, 5.15.14.1 e 5.15.14.2 da CNGC e DETERMINO 

que o valor recolhido seja restituído a quem de direito.Havendo a arma de 

fogo e 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.Transitada em julgado, procedam-se às baixas e anotações 

necessárias quanto ao réu FRANCISNEI DE GUSMÃO SILVA, inclusive no 

que toca a eventuais mandados em aberto.Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 

2017.SILVANA FERRER ARRUDA Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 371930 Nr: 12644-75.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN AUGUSTO COSTA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIA DE PAULA E CARMO 

ALMEIDA - OAB:16025, 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.

22/02/2018

Após cumprimento integral do presente decisum retornem-se os autos ao 

gabinete para deliberações.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 2018.

 SILVANA FERRER ARRUDA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 360297 Nr: 23020-57.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON SOUZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eden Marcio Garcia - OAB:

 INTIMO O ADVOGADO DE DEFESA DR. EDEN MARCIO GARCIA, INDICADO 

PELO ACUSADO NO ATO DA CITAÇÃO, PARA APRESENTAR RESPOSTA 

Á ACUSAÇÃO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 341794 Nr: 1635-53.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACY VAZ DE MEDEIROS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 "(...)P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta e nos termos do artigo 

386, III, da Lei Processual Penal, absolvo, o denunciado Juracy Vaz de 

Medeiros Junior por entender que o fato não constitui uma infração penal. 

Quanto às apreensões, se houver, cumpram-se os artigos 1.478 a 1.480 

da CNGC, restituindo as de origem lícita e comprovada a propriedade e, 

quanto a valores, não havendo pedido de restituição ou se tratar de valor 

insignificante, nos termos do art. 123 do CPP, determino que fiquem à 

disposição do juízo de ausentes, na Conta Única do Poder Judiciário, cuja 

restituição poderá ser reclamada, posteriormente, perante o Juízo Cível, 

nos termos do Capítulo VI, Título II, Livro IV, do Código de Processo 

Civil(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 349562 Nr: 10616-71.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINTON ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT

 INTIMAR O DR ANTONIO ROGÉRIO A. C. STEFAN OAB/MT 7.030 DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 26 DE JUNHO DE 

2018 ÀS 13:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 362037 Nr: 1157-11.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 3º SARGENTO BENILSON - OAB:, 

CELSO RENDA GOMES, DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL - OAB:, 

SOLDADO PM TAQUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT
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 INTIMAR O DR RICARDO DA SILVA MONTEIRO OAB/MT 3301 E DRª. 

MONIQUE FACCIN VILELA OAB/MT 17.724 DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

E JULGAMENTO DO DIA 22 DE JUNHO DE 2018 ÀS 14:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 435465 Nr: 11697-50.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI DE ABRAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:15495-B, GERSON TOMÉ TREVISOL - OAB:19424

 "(...)P O S T O I S S O, pelo que dos autos consta e nos termos do artigo 

386, VII, da Lei Processual Penal, absolvo, o denunciado Yuri de Abrão 

por entender não existir, nos autos, provas suficientes para sua 

condenação(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 134458 Nr: 2153-82.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVAN PEDROSO DE JESUS, DAVILSON 

RODRIGO DE CAMPOS, JOSE JUSTINO DE ALMEIDA, THIAGO HENRIQUE 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10115, CLAUDISON RODRIGUES - OAB:9901/MT, FÁBIO 

JOSÉ FERNANDES LIMA - OAB:9264, GERSON MEDEIROS - OAB:5637, 

JOEL FELICIANO MOREIRA - OAB:6833/MT, MARCELO ALVES DE 

SOUZA - OAB:12791, RAFAELLA MEDEIROS - OAB:

 "(...)Diante do exposto, e em consonância com a cota ministerial de fls. 

598, com fulcro no art. 107, I do CP, declaro extinta a punibilidade do 

acusado Valmir da Silva Arruda. Transitada em julgado, dê baixa em seu 

nome com as comunicações e baixas de estilo(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 418668 Nr: 23949-22.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, LEONARDO 

DA SILVA FERREIRA, WENDEU LUAN MOREIRA LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13258 OAB/MT

 "(...)P O S T O I S S O, pelo que dos autos consta e nos termos do artigo 

386, VII, da Lei Processual Penal, absolvo, os denunciados Wendeu Luan 

Moreira Lima Silva, Leonardo da Silva Ferreira e Daniel Rodrigues de 

Oliveira por entender não existirem, nos autos, provas suficientes para a 

condenação de todos. Quanto às apreensões, se houver, cumpram-se os 

artigos 1.478 a 1.480 da CNGC restituindo as de origem lícita e 

comprovada a propriedade ou se decorrido o prazo de 90 dias do trânsito 

em julgado sem qualquer pedido, cumprir o disposto no art. 123 do Código 

de Processo Penal, destruindo-se as de valores insignificantes(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 383497 Nr: 25422-77.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMDC, TDSC, TJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - OAB:14.678, 

DAVI MARQUES - OAB:14678/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 “(...)P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, julgo parcialmente 

procedente a denúncia de fls. 05/07, dos autos para que sejam os réus: 

a)Bruno Martins da Costa, condenado, nas penas do artigo 157, § 2º, 

incisos I e II, c/c art. 311, caput, c/c art. 69, c/c art. 65, incisos I e III, alínea 

“d”, todos do Código Penal. b) Thiago da Silva Costa, absolvido das 

acusações que lhe foram atribuídas, nos termos do art. 386, inciso IV, do 

Código de Processo Penal, por entender que não há, no processo, provas 

suficientes de ter o réu concorrido para a infração penal. Definida, assim, 

a questão da incidência penal, segue-se a individualização e dosagem da 

pena do acusado Bruno Martins da Costa(...) Dessa forma, torno a pena 

definitiva em OITO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM 

VINTE E TRÊS DIAS-MULTA e o dia-multa no valor correspondente a 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos. Atenta às circunstâncias 

judiciais já relatadas, e, pelas razões acima expostas, nos termos do 

artigo 33, § 2º, “a” do Código Penal, determino o regime fechado para o 

início do cumprimento da pena. Inaplicável o disposto no artigo 44 do 

Código Penal, tendo em vista a pena privativa de liberdade ser superior a 

quatro anos, além da violência e grave ameaça usada para a realização 

do tipo penal(...)”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 453953 Nr: 31137-32.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ALVES DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA 

JUNIOR - OAB:18359/MT, ÍTALO GARCIA FERREIRA - OAB:22334/MT

 “(...)POSTO ISSO, e pelo que dos autos consta, julgo parcialmente 

procedente a denúncia de fls. 04/05, dos autos, e condeno o réu 

Fernando Alves da Guia nas sanções do artigo 157, § 2°, incisos I e II, do 

Código Penal. Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do 

Código Penal, bem como estribada no princípio constitucional de 

individualização da pena, passo a dosar a reprimenda do réu Fernando 

Alves da Guia(...)Assim, diante das causas especiais de aumento de pena 

previstas nos incisos I e II do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, 

acrescento à pena-base, o mínimo legal de um terço, elevando-a, para 

CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM TREZE 

DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário 

mínimo vigente à época dos fatos. Nos termos do artigo 33, § 2º, letra b e 

§ 3º, do Código Penal, determino o regime semiaberto para o início do 

cumprimento da pena(...)”

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 481390 Nr: 21142-58.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER ROBERTO PICOTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDER ROBERTO PICOTE, Rg: 584178529, 

Filiação: José Roberto Picote e Eunice Maria Henrique Picote, data de 

nascimento: 16/07/1982, brasileiro(a), natural de Ubiratã-PR, solteiro(a), 

serviços gerais, Telefone 9 9300-4100. 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: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ART. 155, CAPUT, C/C 

ART. 14, II, C/C ART. 61, I DO CP.

Despacho: Diante manifestação ministerial às fls. 65, dos presentes autos, 

determino a citação do acusado Eder Roberto Picote via edital, 

notificando-o para apresentar sua DEFESA INICIAL, com prazo de quinze 

dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de Processo 

Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando 

informações se o Acusado não se encontra preso ou recolhido em algum 

dos Presídios deste Estado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 6 

de fevereiro de 2018.
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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, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 14 de março de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 487719 Nr: 27281-26.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RAFAEL ALVES CINTRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO RAFAEL ALVES CINTRA 

FERREIRA, Cpf: 05413137117, Rg: 22994416, Filiação: Paulo Rogério 

Cintra Ferreira e Valdenira Alves Coelho, data de nascimento: 11/02/1995, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), servidor geral, Telefone 

9995-6641/3649-8536. 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: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ART. 155, CAPUT DO 

CP.

Despacho: DespachoDiante manifestação ministerial às fls. 64, dos 

presentes autos, determino a citação do acusado Paulo Rafael Alves 

Cintra Ferreira via edital, notificando-o para apresentar sua DEFESA 

INICIAL, com prazo de quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do 

código de Processo Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de 

Mato Grosso, solicitando informações se o Acusado não se encontra 

preso ou recolhido em algum dos Presídios deste Estado.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 5 de fevereiro 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, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 14 de março de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 469286 Nr: 9181-23.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO PAULO RODRIGUES DE LIMA, 

LUCIANO RODRIGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEBASTIÃO PAULO RODRIGUES DE 

LIMA, Cpf: 05254573139, Rg: 2203420-0, Filiação: Valdenor Jose de Lima 

e Aparecida Maria Rodrigues, data de nascimento: 16/09/1990, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, jardineiro, Telefone 65 

9273 903865. 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: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ART. 157, §2°, I, II C/C 

ART. 70 DO CP.

Despacho: Despacho:Diante manifestação ministerial às fls. 73, dos 

presentes autos, determino a citação do acusado Sebastião Paulo 

Rodrigues de Lima, via edital, notificando-o para apresentar sua DEFESA 

INICIAL, com prazo de quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do 

código de Processo Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de 

Mato Grosso, solicitando informações se o Acusado não se encontra 

preso ou recolhido em algum dos Presídios deste Estado.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 5 de fevereiro 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, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 14 de março de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 346339 Nr: 6847-55.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL SOARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAQUEL SOARES DOS SANTOS, Cpf: 

98439529104, Rg: 1.217.638-9, Filiação: Manoel Soares dos Santos e de 

Maria Madalena Nonato da Silva, data de nascimento: 10/04/1976, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), vendedora, Telefone 

634-2091/9320-5729. 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: DENUNCIADA NOS TERMOS DO ART. 180 CAPUT DO 

CP.

Despacho: Despacho.Diante manifestação ministerial às fls. 197, dos 

presentes autos, determino a citação da acusada Raquel dos Santos via 

edital, notificando-a para apresentar sua DEFESA INICIAL, com prazo de 

quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de Processo 

Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando 

informações se a Acusada não se encontra presa ou recolhida em algum 

dos Presídios deste Estado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 

12 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, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 14 de março de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160491 Nr: 7823-67.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS MARIO DA SILVA VILAS BOAS, RONAN 

DE SOUSA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIS MARIO DA SILVA VILAS BOAS, Rg: 

18296416, Filiação: Cleide Maria Rodrigues da Silva e Mario Ramon Cassio 

Vilas Boas, data de nascimento: 17/03/1990, brasileiro(a), natural de 

Corumbá-MS, solteiro(a), montador de móveis, Telefone 9214-7440 e 

atualmente em local incerto e não sabido RONAN DE SOUSA RODRIGUES, 

Rg: 2044882-1, Filiação: José Luiz Rodrigues Dias e Elizabeth Souza 

Júnior, data de nascimento: 27/06/1991, brasileiro(a), natural de 
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Contagem-MG, solteiro(a), servente de pedreiro/ ajudante eletronic, 

Telefone 8416-5156. 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: DENUNCIADOS NOS TERMOS DO ART. 157, §2°, I, II, DO 

CP.

Despacho: Despacho.Diante manifestação ministerial às fls. 81 e 83, dos 

presentes autos determino a citação dos acusados Luiz Mario da Silva 

Vilas Boas e Ronan de Souza Rodrigues, via edital, notificando-os para 

apresentarem suas DEFESAS INICIAIS, com prazo de quinze dias, dos 

termos do artigo 396 e 396-A, do código de Processo Penal.Oficie-se ao 

Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando informações se 

os Acusados não se encontram presos ou recolhidos em algum dos 

Presídios deste Estado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 5 de 

fevereiro 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, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 14 de março de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441777 Nr: 18403-49.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5926/MT

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HELITON SANTOS DE OLIVEIRA, Cpf: 

92895018120, Rg: 15551849, Filiação: Maria Madalena dos Santos e 

Helmiro Felipe de Oliveira, data de nascimento: 30/01/1987, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), motorista, Telefone 99203-0222. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, SUPRA QUALIFICADA, PARA 

TOMAR CIÊNCIA DO TEOR DA R. SENTENÇA, PARA QUERENDO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS INTERPOR RECURSO.

Despacho/Decisão: “(...)P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, 

julgo parcialmente procedente a denúncia de fls. 05 a 10, dos autos, e 

absolvo o acusado Heliton Santos de Oliveira, devidamente qualificado, do 

crime de lesão corporal leve, insculpido no art. 129, caput do Código Penal, 

nos moldes do art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, por ter 

restado provado não ser ele o autor do crime perpetrado em desfavor da 

vítima Elvis Willy Ramos Basílio e condeno o Acusado nas penas do artigo 

157, § 2º, inciso II, c/c art. 155, § 4º, inciso IV, na forma do art. 69, todos 

do Código Penal. (...) Em razão do reconhecimento da ocorrência de 

concurso material entre os crimes praticados pelo denunciado, nos moldes 

do art. 69 do Código Penal, realizo a soma das penas acima estabelecidas, 

tornando-a definitiva em SETE ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E 

MULTA DE VINTE E TRÊS DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos. Nos termos do artigo 33, § 2º, 

alínea “b”, do Código Penal, determino o regime semiaberto para o início do 

cumprimento da pena. Deixo de aplicar a substituição de pena nos termos 

dos artigos 43 e seguintes do Código Penal, ditado pela Lei 9.714/98, haja 

vista um dos crimes ter sido cometido com violência e grave ameaça à 

pessoa e a pena final ter ficado estabelecida acima de quatro anos.(...)”

 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, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 14 de março de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 505822 Nr: 44817-50.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX JULIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEX JULIANO DA SILVA, Cpf: 

95161732172, Rg: 1422477-1, Filiação: Jonilce Lucia da Silva, data de 

nascimento: 10/05/1983, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), 

cabeleireiro, Telefone 65-9961-8736. 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: DENUNCIADO NOS TERMOS 180, §2° DO CP.

Despacho: Despacho.Diante manifestação ministerial às fls. 89, dos 

presentes autos, determino a citação do acusado Alex Juliano da Silva via 

edital, notificando-o para apresentar sua DEFESA INICIAL, com prazo de 

quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de Processo 

Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando 

informações se o Acusado não se encontra preso ou recolhido em algum 

dos Presídios deste Estado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 5 

de fevereiro 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, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 14 de março de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 402790 Nr: 7115-41.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEITON MANOEL DA SILVA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KLEITON MANOEL DA SILVA CUNHA, 

Cpf: 04749623180, Rg: 23752254, Filiação: Shirley Almeida da Silva e 

Odenil Marques da Cunha, data de nascimento: 25/08/1994, brasileiro(a), 

natural de Nobres-MT, solteiro(a), churrasqueiro, Telefone 99310-1605. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, SUPRA QUALIFICADA, PARA 

TOMAR CIÊNCIA DO TEOR DA R. SENTENÇA, PARA QUERENDO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS INTERPOR RECURSO.

Despacho/Decisão: “(...)P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, 

julgo parcialmente procedente a denúncia de fls. 04/09, dos autos, e 

condeno o réu Kleiton Manoel da Silva Cunha, nas sanções do artigo 157, 

§ 2º, inciso II, do Código Penal c/c art.244-B da Lei 8.069/90 na forma do 

art. 70 do CP c/c art. 71 do CP.(...) Diante do reconhecimento da 

ocorrência de crimes continuados para os delitos ocorridos nos dias 15 e 

16 de março de 2015, torno definitiva a pena do acusado KLEITON 

MANOEL DA SILVA CUNHA em SETE ANOS, TRÊS MESES E TRÊS DIAS 

DE RECLUSÃO e QUINZE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 

1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Nos termos do 

artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, determino o regime semiaberto 

para o início do cumprimento da pena. Inaplicável o disposto no artigo 44, 

do Código Penal, tendo em vista a pena privativa de liberdade ser superior 

a quatro anos, além da violência e grave ameaça usada para a realização 
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do tipo penal. (...)”

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, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 15 de março de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370636 Nr: 11173-24.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR FELIPE BRUEHMUELLER, AURELIO 

FONTES SHARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL LACERDA LIMA - 

OAB:14160

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IGOR FELIPE BRUEHMUELLER, Cpf: 

00896512193, Rg: 16127420, Filiação: Florentina Maciel Bruehmueller e 

Claudio Bruehmueller, data de nascimento: 03/12/1991, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), representante comercial. 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: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ART 14 DA LEI N° 

10.826/03'1

Despacho: Despacho.Diante manifestação ministerial às fls. 160, 

determino a citação do acusado Igor Felipe Bruehmueller via edital, 

notificando-o para apresentar sua DEFESA INICIAL, com prazo de quinze 

dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de Processo 

Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando 

informações se o Acusado não se encontra preso ou recolhido em algum 

dos Presídios deste Estado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 

12 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, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 14 de março de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 475004 Nr: 14930-21.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATILLENNY CHISLLINY GONÇALVES 

AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KATILLENNY CHISLLINY GONÇALVES 

AQUINO, Filiação: Maria Aparecida Gonçalves Gomes e Ercilio Aquino da 

Conceição, data de nascimento: 18/11/1997, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), desempregada, Telefone 65 99310-9503. 

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: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ART. 155, §4°, II, IV C/C 

ART. 14, II DO CP.

Despacho: Despacho.Diante manifestação ministerial às fls. 54, dos 

presentes autos, determino a citação da acusada Katillenny Crhislliny 

Gonçalves Aquino via edital, notificando-a para apresentar sua DEFESA 

INICIAL, com prazo de quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do 

código de Processo Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de 

Mato Grosso, solicitando informações se a Acusada não se encontra 

presa ou recolhida em algum dos Presídios deste Estado.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 6 de fevereiro 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, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 14 de março de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303885 Nr: 1614-48.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO VIEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURO VIEIRA DIAS, Filiação: Odilon 

Vieira Dias e Maria Inez Gonçalves da Silva, data de nascimento: 

01/07/1963, brasileiro(a), natural de Paracatu-MG, separado(a) 

judicialmente, motorista/catador de lixo. 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: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ART. 155, §4°, I, DO CP.

Despacho: Despacho:Diante manifestação ministerial às fls. 63, dos 

presentes autos, determino a citação do acusado Henrique Mauro Vieira 

Dias, via edital, notificando-o para apresentar sua DEFESA INICIAL, com 

prazo de quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de 

Processo Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, 

solicitando informações se o Acusado não se encontra preso ou recolhido 

em algum dos Presíd ios deste  Estado.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 5 de fevereiro 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, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 14 de março de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 470404 Nr: 10335-76.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ ELIAS DA COSTA, ISSARI BASTISTA 

DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUAREZ ELIAS DA COSTA, Cpf: 

46538585434, Rg: 21017409, Filiação: Ana Nunes da Silva e José Elias da 

Costa, data de nascimento: 10/06/1960, brasileiro(a), natural de João 

Camara-RN, solteiro(a), corretor de automóveis, Telefone 93110811. 

atualmente em local incerto e não sabido
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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: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ART. 180 CAPUT, 2° 

PARTE DO CP.

Despacho: Despacho:Diante manifestação ministerial às fls. 91, dos 

presentes autos, determino a citação do acusado Juarez Elias da Costa 

via edital, notificando-o para apresentar sua DEFESA INICIAL, com prazo 

de quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de Processo 

Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando 

informações se o Acusado não se encontra preso ou recolhido em algum 

dos Presídios deste Estado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 5 

de fevereiro 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, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 14 de março de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440595 Nr: 17158-03.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO FRANÇA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIANO FRANÇA ARRUDA, Cpf: 

71686045115, Rg: 16225791, Filiação: Benedito Antônio de Arruda e 

Deonice Rosa França de Arruda, data de nascimento: 27/11/1983, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 

3621-3625/3623-8709. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, SUPRA QUALIFICADA, PARA 

TOMAR CIÊNCIA DO TEOR DA R. SENTENÇA, PARA QUERENDO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS INTERPOR RECURSO.

Despacho/Decisão: "(...)P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, 

julgo parcialmente procedente a denúncia de fls. 04/10, dos autos, para 

condenar o denunciado Fabiano França Arruda já qualificado, nas 

sanções do art. 155, § 4º, inciso I, c/c art. 71, c/c art. 65, inciso III, aliena 

"d", c/c art. 61, inciso I, todos do Código Penal.(...) Dessa forma fixo a 

pena do Acusado em DOIS ANOS, OITO MESES E VINTE DIAS DE 

RECLUSÃO E MULTA EM DEZESSEIS DIAS-MULTA e o dia-multa 

correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo, vigente à época dos 

fatos. Atenta às circunstâncias judiciais já relatadas, aos antecedentes, e, 

nos termos do artigo 33, § 3º, alínea "b" do Código Penal, determino o 

regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Diante da vasta 

lista de ocorrências delitivas registradas em desfavor do Acusado, 

incluindo quatro condenações por crimes contra o patrimônio, incabível a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 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, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 14 de março de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 461438 Nr: 1271-42.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RENATO YULE BELLUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS SANTOS ALVES - 

OAB:17568

 Vistos etc.

Defiro a restituição do cartão de crédito apreendido.

 Declaro encerrada a instrução criminal, de modo que determino que se dê 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestar sobre o pedido feito 

nesta oportunidade bem como para que apresente as alegações finais e 

após à defesa.

 Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 429365 Nr: 4859-91.2016.811.0042

 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): EDILSON QUEIROZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A/MT

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 510585 Nr: 3265-71.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ENILDA DE JESUS PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENDA GUIMARÃES DE 

MORAES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição em tela.Com o decurso 

do prazo recursal, extraia-se fotocópia da presente decisão e encarte-a 

nos autos principais (Códigos n° 506581 e 506598) e, na sequência, 

arquivem-se com as baixas e anotações de praxe.Às providências. 

Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 501100 Nr: 40105-17.2017.811.0042

 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): JONATAS MENDES ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT DE AMORIM 

- OAB:6610/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 485241 Nr: 24934-20.2017.811.0042

 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): VILSO GOMES VIANA, ARIZON ROQUE DA 

SILVA, ALEX SANTOS DA SILVA, OSVALDO PEDRO DA SILVA, JOSE 

ESMICESEA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessander Deusdeth Luiz 

Henrique Chaves - OAB:7645, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - 

OAB:, DEISE JUSSARA ALVES - OAB:17867MT, EDUARDO F. PINHEIRO 

- OAB:OAB-MT 15431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, 

João Felipe Oliveira do Carmo - OAB:15229, KAIO GABRIEL PEREIRA 
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GOMES - OAB:19253/E, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/MT, MARCELA 

SILVA ABDALLA - OAB:22712/O, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - 

OAB:2669-A/MT

 Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 729, 

INDEFIRO o pedido em tela, MANTENDO a segregação cautelar de ALEX 

SANTOS DA SILVA.Cumpra-se o último parágrafo da decisão de fls. 

711/715.Tendo em vista o teor do ofício de fl. 722, onde comunica que a 

tornozeleira eletrônica usada pelo réu OSVALDO PEDRO DA SILVA está 

desativada, DETERMINO que se intime pessoalmente o referido 

denunciado, assim como seu patrono, para, no prazo improrrogável de 48 

(quarenta e quatro) horas, prestar esclarecimento a este juízo sobre o 

motivo de ter descumprido as condições que lhe foram impostas quando 

de sua soltura (fls. 138/140), sob pena de ser decretada sua prisão 

preventiva.Em caso remoto de se tratar de defeito da tornozeleira, deve o 

réu se dirigir imediatamente à Central de Monitoramento para arruma-la, 

sob pena também de ser decretada sua prisão preventiva.Decorrido o 

prazo supra, determino que se oficie a Central de Monitoramento, 

solicitando informações quanto ao monitoramento eletrônico do réu 

Osvaldo.Com a juntada dos esclarecimentos a serem prestados pelo réu 

Osvaldo e as informações da Central de Monitoramento, ouça-se o 

Ministério Público.Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 461438 Nr: 1271-42.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RENATO YULE BELLUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS SANTOS ALVES - 

OAB:17568

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 464931 Nr: 4807-61.2017.811.0042

 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): FLAVIO IZIDORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FLAVIO IZIDORIO, Cpf: 05966332118, 

Rg: 260.7304-8, Filiação: Maria de Fatima Ferreira e Renato Izidorio, data 

de nascimento: 31/05/1993, brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, 

convivente, servente e lavador de carro, Telefone 9914-3629 (mãe). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do réu FLAVIO IZIDORIO para 

comparecimento a audiência de instrução, interrogatório e julgamento, que 

se realizará no dia 10/04/2018, às 16:00 horas.

Resumo da Inicial: "(...) Diante do exposto, o Ministério Público Estadual 

DENUNCIA a Vossa Excelência, FLAVIO IZIDORIO como incurso nas 

penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06(...)".

Despacho/Decisão: Vistos etc.Visando a realização do interrogatório do 

acusado, bem como a oitiva das testemunhas faltantes (José Márcio 

Mendes Correa e Vivaldo Paes de Faria Junior), designo a data de 

10/04/2018, às 16h para as oitivas.Considerando que o acusado 

encontra-se recluso na Penitenciária Central do Estado, de acordo com 

informação contida no Sistema Apolo, determino que proceda-se a sua 

citação e intimação do mesmo naquele estabelecimento prisional. 

Requisite-se o acusado. Requisitem-se os policiais. Os presentes saem 

intimados. Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de 

Direito, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. 

Renata do Carmo EvaristoJuiz(a) de Direito

Advertência: ADVERTÊNCIAS: 1- O não-comparecimento do(a, s) ré(u, s) 

à audiência de interrogatório, sem motivo justificado, acarretar-lhe(s)-á a 

decretação da REVELIA e conseqüentes efeitos legais; 2- Comparecendo 

desacompanhado(a, s) de advogado, será(ão) o(a, s) ré(u, s) assistido(a, 

s) pelo(a) Defensor(a) Público(a) ou Dativo(a) a ser designado pelo juízo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Cardoso de 

Barros Aguiar, digitei.

Cuiabá, 14 de março de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 406592 Nr: 11176-42.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN PEDROSO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128/MT

 “VISTOS ETC.

Verifica-se pelo Ofício n. 1360/2018, foi informado o cumprimento do 

Mandado de Prisão nº 393099, expedido por este juízo nos autos de nº 

11176-42.2015.811.0042 - Código n° 406592, tendo, por isso, 

apresentando o autuado, nesta audiência, para fins de averiguar acerca 

da regularidade do cumprimento do mandado de prisão, se respeitadas às 

garantias constitucionais e assegurados os direitos do preso, consoante a 

resolução nº 213 do Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, verificando que o mandado de prisão foi cumprido de forma 

regular e ainda, considerando o pedido de revogação aforado nesta data 

em favor do indiciado, tendo o Ministério Público já se manifestado nesta 

data, permaneçam os autos conclusos para análise do pedido, bem como 

para prolação de sentença.

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.

 Renata do Carmo Evaristo Parreira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 406592 Nr: 11176-42.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN PEDROSO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128/MT

 Certifico que encontra-e encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325862 Nr: 5415-35.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIRENE FRANÇA DE BRITO, KATTIANE 

FABIOLLA FERNANDES, CRISTIANO DE SOUZA PROENÇA, CLEBERSON 

RAMOS DE APLINIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Minami - OAB-MT N.º 

15855 - OAB:15855/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, ELIDA PENHA GONÇALVES - OAB:, PAULO 

ROBERTO GOMES DOS SANTOS - OAB:13025/MT, VALDINEIDE OVIDIO 

DA SILVA DIAS - OAB:12803/MT

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEBERSON RAMOS DE APLINIO, 

Filiação: Carlindo Nunes de Aplinio e Iracil Ramos de Andrade, 

brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU(RÉ) ACIMA NOMINADO(A) da sentença, 

para querendo recorrer ou não da r. sentença, bem como, para que 

manifeste se tem interesse na restituição de quaisquer bens ou valores 
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por ventura apreendidos quando de sua prisão e em sendo positiva sua 

resposta, fica o réu intimado para comparecer, no prazo de 05 (cinco) 

dias, na Secretaria da Vara, sob pena de seu não comparecimento no 

prazo acima estipulado resultar renúncia tácita de tais bens ou valores, e, 

necessário perdimento.

Resumo da Inicial: "(...) Com tais considerações, o Ministério Público do 

Estado denuncia CLEBERSON RAMOS DE APLINIO, vulgo "Cre", como 

incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06(...)".

Despacho/Decisão: “ (...). Em relação aos denunciados CLEBERSON 

RAMOS DE APLINIO, vulgo “Crê” e CRISTIANO DE SOUZA PROENÇA, 

vulgo “Perninha”, qualificados no relatório preambular, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na Denúncia (f. 05/09) e 

CONDENO-OS pela prática dos delitos capitulados no art. 33, caput, da Lei 

11.343/06, conduta “guardar” e/ou “ter em depósito” substância 

entorpecente para posterior venda ou fornecimento a consumo, em 

desacordo com norma regulamentar. (...) TORNO A PENA CONCRETA E 

DEFINITIVA em desfavor de CLEBERSON RAMOS DE APLINIO, no patamar 

de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão (...) APLICO a pena de multa 

em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixo o valor do dia-multa em 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 

Estabeleço o regime ABERTO para cumprimento da pena(...)”.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Cardoso de 

Barros Aguiar, digitei.

Cuiabá, 14 de março de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 471684 Nr: 11548-20.2017.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDDEDRAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Felicio Garcia Neto - 

OAB:11443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATI - 

OAB:5906, CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL - OAB:5344/MT, 

DANIELY MARTINS DE VASCONCELHOS - OAB:21.617, DANIELY 

MARTINS DE VASCONCELOS - OAB:21617/O, Dyego Nunes da Silva 

Souza - OAB:14563, Eder da Silva Gomes - OAB:, Eder da Silva 

Gomes - OAB:24.022, EMERSON DA SILVA MARQUES - OAB:16877, 

FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:21274/MT, FERNANDA 

MENDES PEREIRA FREITAS - OAB:4455/MT, FLAVIA CONCEIÇAO DA 

SILVA STABILITO ALBUÊS - OAB:4266, JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT, JOILSON RUAS DO NASCIMENTO - OAB:18869, Katia 

Valadares Silva - OAB:23270/O, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/MT, LUIS PAULO 

ALENCAR DE OLIVEIRA - OAB:17536, MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:7304-A, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, RODRIGO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:15386, ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - 

OAB:13674, SILENO REZENDE TAVARES - OAB:5.652, SILMARA ENORE 

DE MORAIS CORTEZ - OAB:19249, VITOR LIMA DE ARRUDA - 

OAB:16.891, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198, WILLIAM 

MARCOS VASCONCELOS - OAB:11.323

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de restituição de objeto aforado por Edilaine Magalhães 

da Silva, onde requer a restituição de seus aparelhos celulares e 

documentos pessoais.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo 

deferimento parcial do pedido (fl. 1500).

É o breve relato. DECIDO.

Primeiramente, urge aclarar que antes de transitar em julgado a sentença, 

as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem 

ao processo ou, ainda, quanto àquelas referidas no Art. 119, do Código de 

Processo Penal.

No presente caso, resta evidente que os documentos pessoais da 

requerente não interessam ao deslinde do feito e, ademais, preconiza a 

CNGC/MT, parte judicial, em seu artigo 1.472, §2º, que

“§ 2º Não serão recebidos pelo Juízo destinatário os documentos 

pessoais apreendidos que não forem objetos do delito. Havendo algum 

encartado nos autos, o Gestor judiciário deverá restituí-lo às partes, 

mediante certidão, independente de requerimento.”

 Já no que tange aos aparelhos celulares, verifico que a requerente não 

juntou qualquer documento hábil, a fim de comprovar que é proprietária 

dos mesmos e, por este motivo, não é cabível suas restituições.

Por tais razões, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido em tela, para determinar 

que se proceda, tão somente, a restituição dos documentos pessoais de 

Edilaine Magalhães da Silva.

Após, arquivem-se os presentes com as baixas e anotações de praxe.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 507532 Nr: 356-56.2018.811.0042

 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): JONY PETTERSON GOMES MOREIRA, 

FRANCIS WELLINGTON ALMEIDA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia do réu Francis, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 512414 Nr: 5091-35.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA BOTELHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de restituição de objeto, onde MARCIA CRISTINA 

BOTELHO DA SILVA pretende que lhe seja restituído o veículo SIENA, o 

qual foi apreendido em poder do réu José Esmicesea, quando este foi 

preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de 

drogas.

Pois bem.

Em análise aos autos, observo que o presente é idêntico ao incidente 

distribuído neste juízo sob o Código n° 490416, o qual, por sua vez, já foi 

decidido em 14/11/2017, tanto que a requerente, por não concordar com a 

decisão proferida por esta magistrada, recorreu da mesma.

Com isso, resta evidente que ocorreu, no presente caso, a figura da 

litispendência e sobre ela, leciona Nelson Nery Junior o seguinte:

“Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já 

está em curso. As ações são idênticas quanto têm os mesmos elementos, 

ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima 

e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A citação válida é que 

determina o momento em que ocorre a litispendência (CPC 219 caput). 

Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se 

verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o 

processo sem julgamento do mérito (CPC 267 V).” (Código de Processo 

Civil Comentado, 6ª edição, RT, p. 655).

Por isso, sem maiores delongas e considerando que os autos de Código n° 

490416 já foi decidido, reconheço a figura da litispendência e DETERMINO 

que se proceda o arquivamento do presente.

Para tanto, extraia-se cópia da presente decisão e encarte-a nos autos de 

Código n° 490416.

Após, arquivem-se os presentes com as baixas e anotações de praxe.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 352791 Nr: 14231-69.2013.811.0042

 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): JOÃO LUIZ PAES DE BARROS GOUVEIA, 

DANIEL LUCIANO CASTELHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021916/3/2018 Página 225 de 543



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:, Ariana Silva Pinheiro - OAB:, JOAO OTONIEL DE 

MATOS - OAB:2825, JOSE CARLOS PINTO - OAB:2286, Welson da 

Costa Rodrigues - OAB:13199

 Certifico e dou fé que os recursos de apelação interpostos, fls. 483 e 

485, são tempestivos, assim, impulsiono estes autos para abrir vistas 

ao(s) patrono(s) constituído(s) para apresentação de razões de apelação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 463516 Nr: 3399-35.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FÁBIO TEIXEIRA, ROSEMIRO 

DUARTE DA SILVA, EDSON ADOLFO DA SILVA, ELAINE CRISTINA 

CAMPOS, EDILAINE PAIXÃO ANDRADE, VILSON SOUZA PEREIRA, HIGOR 

OLIVEIRA DA SILVA, LIZANDRA CRISTINA COSTA E SILVA, LEONARDO 

BRUNO ARRUDA BAICERE, UALLAS LIMA DE ALMEIDA, KAIQUE 

BARBOSA DA SILVA, AIRTON PEDRO MADEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, franciane cardoso costa leite - OAB:19689, 

JOSÉ ARNALDO DA SILVA BARRETO - OAB:8684/MT, RODRIGO DE 

MESQUITA MORAES - OAB:18973, VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - 

OAB:21852/MT

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação interposto pela ré Lizandra, 

fls. 1435, é tempestivo, assim, impulsiono estes autos para abrir vistas 

ao(s) patrono(s) constituído(s) para apresentação de razões de apelação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 331187 Nr: 11539-34.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS REGINA DA SILVA DOS SANTOS, 

GENILSON LEITE DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:11098, BRUNO FERREIRA ALEGRIA - OAB:9996, INGRID DE SOUZA 

EICKHOFF - OAB:10216/MT, MARCIO TADEU SALCEDO - OAB:6038

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação interposto pelo réu Genilson 

é tempestivo, assim, impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) 

patrono(s) constituído(s) para apresentação de razões de apelação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 509653 Nr: 2408-25.2018.811.0042

 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): CEZAR AUGUSTO IATCEKIW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELINO FRUTUOSO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 23.610/O

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal, bem como para que 

informe o autal endereço do réu sob pena de revogação do benefício de 

responder o processo em liberdade por descumprimento das condições 

impostas.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 487161 Nr: 26755-59.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILTON BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:21.503

 Vistos, etc...

Designo o dia 12/04/2018 às 17:45 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 504024 Nr: 43085-34.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO ANTONIO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:5361

 Vistos, etc...

Designo o dia 11/04/2018 às 17:00 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 344951 Nr: 5218-46.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELLE MARIA ALVES RONDON CAMPOS 

DE ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE OVELAR - OAB:8342

 Vistos, etc...

Indefiro o petitório retro (fl. 151 – sem numeração).

No que tange à substituição de testemunhas no âmbito do processo penal, 

o Pretório Excelso já sedimentou o entendimento de que, em que pese a 

superveniência da Lei n. 11.719/2008, que alterou substancialmente os 

artigos 397 e 405 do Código de Processo Penal, subsiste a possibilidade 

jurídico-processual de a parte requerer a mencionada substituição, desde 

que com fundamento no artigo 451 do Código de Processo Civil, aplicável 

por analogia, aos procedimentos penais (CPP, artigo 3º).

Nesse sentido, é lícito à defesa pugnar pela substituição somente quando 

a testemunha: a) falecer; b) não tiver condições de depor por razões de 

enfermidade; c) ou quando houver mudado de endereço e não for 

encontrada (CPC, artigo 451).

In casu, a defesa sequer indicou a exata localização das testemunhas em 

sede de resposta à acusação, inviabilizando, inclusive, a possibilidade de 

averiguação de mudança de endereço.

Não obstante, a defesa não comprovou a impossibilidade de arrolar 

oportunamente as pessoas indicadas à fl. 51 na fase adequada, na 

resposta à acusação, de modo que o petitório da defesa não encontra 

embasamento legal.

Outrossim, este juízo concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para que a 
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defesa da acusada indicasse o endereço das testemunhas arroladas na 

resposta à acusação, cujo termo inicial do prazo foi no dia 14/12/2017, 

findando-se no dia 18/12/2017, entretanto, o pedido de substituição de 

testemunhas só foi protocolado em 19/12/2017, sendo, portanto, 

intempestivo.

Pelo exposto, indefiro o pedido de substituição de testemunhas e declaro 

precluso o prazo para indicação do endereço das testemunhas.

Considerando que todas as testemunhas de acusação já foram inquiridas, 

a audiência designada para o dia 05/04/2018 às 15h00min será destinada 

à realização do interrogatório da acusada.

No mais, cumpra-se integralmente o despacho de fl. 142.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 484469 Nr: 24183-33.2017.811.0042

 AÇÃO: Interpelações->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HERMES MARTINS DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON DOMINGOS TEIXEIRA, JOSE 

ANTONIO PAROLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO MACHADO DA COSTA 

JÚNIOR - OAB:5682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos procuradores do requerente para comprovarem o 

pagamento da diligência para a notificação dos interpelados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 360167 Nr: 22873-31.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO SANTI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 “Vistos,

1. Tendo em vista o comparecimento espontâneo do réu, apresentando 

resposta acusação por intermédio de procurador devidamente constituído, 

dou por suprida à ausência de sua citação pessoal.

 2. Homologo a desistência da inquirição da testemunha ausente.

3. Declaro encerrada a fase instrutória.

4. As alegações finais escritas em 5 dias.

5. Saem os presentes intimados.

6. Intimem-se e cumpra-se.

7. Às providências.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 514255 Nr: 6780-17.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MICHEL FIGUEIREDO TYBUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRAN PAULO PEREIRA FELIX - 

OAB:OAB/PR 63.279, RENANN ALEXANDRE DA SILVA MATHIAS - 

OAB:OAB/PR 67.213

 Vistos, etc...

Designo o dia 29/05/2018 às 16:30 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 514138 Nr: 6669-33.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONY VIEIRA DOS SANTOS NODARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:OAB/MT 14.574

 Vistos, etc...

Designo o dia 29/05/2018 às 16:15 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 317575 Nr: 16805-36.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ALVES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - 

OAB:7527/MT

 Vistos, etc...

Analisando detidamente os autos observo que, nesta fase inicial, não há 

elementos suficientes para a absolvição sumária do(a) acusado(a), razão 

pela qual DESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 06/09/2018 às 

14hs30min.

INTIME-SE pessoalmente o(a) acusado(a).

INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 506493 Nr: 45490-43.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO INOCENTE DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO COSTA E 

SILVA - OAB:13.752/MT

 VISTOS ETC.

Designo o dia 21.03.2018 às 15h30min, para apreciação dos pedidos 

formulados pela defesa do réu às fls. 430/443.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 168684 Nr: 15975-07.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALIXTO MOISÉS MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida na figura de seu advogado, 

para querendo, se manifestar na fase do Art. 427 do CPPM.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 302375 Nr: 151-71.2011.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERT GALENO SILVEIRA MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 “VISTOS ETC.

Tendo em vista a ausência do réu e de seu advogado, sendo este último 

devidamente intimado, conforme fl. 338, com fulcro no art. 431 § 5º do 

CPPM REDESIGNO o ato para o dia 11.04.2018 às 16 horas, alertando o 

advogado que na segunda ausência, salvo motivo de força maior 

devidamente comprovado, será o advogado substituído por outro, 

conforme redação do referido dispositivo.

Intimem-se ambos os advogados constantes na peça apócrifa de fl. 340, 

inclusive para atualizar o endereço do réu.

Intimem-se e requisite o réu.

Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 304622 Nr: 2363-65.2011.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO NORBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SUBSTITUTO - OAB:, ROBERTO 

ALMEIDA GIL - OAB:7154

 “VISTOS ETC.

Publicada em audiência. Registre-se. Os presentes saem intimados.

Intime pessoalmente o réu.

Transitada em julgado, certifique-se e procedam-se às comunicações e 

baixas necessárias.

Após arquivem-se. Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 304622 Nr: 2363-65.2011.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO NORBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SUBSTITUTO - OAB:, ROBERTO 

ALMEIDA GIL - OAB:7154

 “VISTOS ETC.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO contra o CB PM PEDRO NORBERTO DA SILVA, 

dando-o como incurso nas penas do artigo 305 do Código Penal Militar.

 Conforme a denúncia (fls. 5/7), no dia 06.08.2010, no sítio Jatobá, Distrito 

de Bauxi, município de Rosário Oeste/MT, o denunciado exigiu para si, 

diretamente e em razão da função, da vítima Benedito Gonçalo Santana 

Curvo, a importância de R$ 800,00 (oitocentos reais) para que fosse 

realizado o policiamento em um torneio de futebol organizado pelo 

ofendido, realizado no dia 08.08.2010, das 08h às 22h.

Segundo a exordial acusatória, o policiamento foi solicitado ao CAP PM 

Maicon Moraes de Aguiar, que ordenou ao CB PM Norberto que, se 

houvesse condições de apoiar o evento que o fizesse, informando, 

todavia, que o serviço não poderia ser cobrado.

Ressoa que no dia 06.08.2010, o denunciado ligou para o organizador do 

evento, Sr. Benedito Gonçalo Santana Curvo, dizendo que somente iria 

fazer o policiamento do torneio caso lhe fosse paga a quantia de R$ 

800,00 (oitocentos reais).

Consta da denúncia que no dia 08.08.2010, o denunciado esteve no local 

com os policiais que participaram do policiamento, ocasião em que 

condicionou a sua permanência e a dos agentes no local ao pagamento do 

valor mencionado, tendo o ofendido pago a referida quantia ao acusado.

A denúncia foi recebida em 18.10.2011 (fl. 99), sendo determinado o 

processamento da ação penal perante o Juízo Singular.

O réu foi devidamente citado (fl. 106).

Em sessão realizada no dia 27.05.2015, foi realizado o interrogatório do 

réu, bem como inquiridas as testemunhas Samuel de França Figueiredo e 

Maicon Moraes de Aguiar (fls. 133/136).

As testemunhas Benedito Gonçalo Santana Curvo, Nelson da Cruz 

Almeida e José Vitor da Silva foram inquiridas por meio de carta 

precatória, conforme fls. 153/156.

As oitivas foram tomadas por meio de registro audiovisual e encontram-se 

gravadas nas mídias acostadas às fls. 137 e 157.

Em sede de memoriais (fls. 165/169), o Parquet pugnou pela procedência 

da denúncia, requerendo a condenação do denunciado Pedro Norberto da 

Silva pela prática do delito previsto no artigo 305 do Código Penal Militar.

A defesa apresentou alegações finais pleiteando a absolvição do 

acusado, conforme fls. 161/163.

À fl.186, foi designada a presente sessão de julgamento.

Nesta sessão, o Ministério Público e a defesa ratificaram as alegações 

finais escritas.

É o relatório.

DECIDO.

Primeiramente, considerando que no crime de concussão o sujeito passivo 

primário é a Administração Militar, o processamento do feito deve se dar 

perante o Conselho Permanente de Justiça.

Compulsando os autos, constata-se que a materialidade da conduta 

criminosa está satisfatoriamente comprovada por meio do requerimento e 

certidão de fls. 14/15, bem como pelas declarações das testemunhas 

durante a instrução processual.

Com relação à autoria, o réu negou que tenha cobrado qualquer valor do 

organizador do torneio realizado no Distrito de Bauxi, mencionando que 

fez o policiamento no local e, ao final, o responsável pela festa lhe 

repassou a importância de R$ 800,00 (oitocentos reais) por livre e 

espontânea vontade, como mera ajuda de custo.

Todavia, o Sr. Benedito Gonçalo Santana Curvo, organizador do torneio, 

declarou que após retirar todas as taxas devidas à Prefeitura e à 

Delegacia de Polícia e efetuar o pagamento de cerca de R$ 700,00 

(setecentos reais), foi surpreendido com a cobrança do réu para fazer o 

policiamento no local, o qual exigia a importância de R$ 800,00 (oitocentos 

reais). Relatou que tentou negociar com o acusado para que ele baixasse 

a cobrança para R$ 500,00 (quinhentos reais), mas o denunciado não 

aceitou e teve que pagar o valor cobrado integralmente.

De outra feita, a testemunha Nelson da Cruz Almeida asseverou em Juízo 

que viu o réu cobrando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) do Sr. 

Benedito Gonçalo Santana Curvo, pontuando, inclusive, que o vereador 

José Vitor da Silva Júnior intercedeu para que o acusado ao menos 

cobrasse valor um pouco mais baixo.

 A testemunha José Vitor da Silva Júnior relatou que após saber que o réu 

estava cobrando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) para fazer a 

segurança do torneio, mesmo após o organizador ter pago todas as taxas, 

foi até o Comando da Polícia Militar e relatou os fatos, questionando o 

Comandante se ele tinha conhecimento da referida exigência. Ponderou 

que, após, dirigiu-se ao local da festa, onde indagou o acusado, que 

estava fardado, se ele não achava muito caro o valor de R$ 800,00 

(oitocentos reais) e se o que ele estava fazendo era correto, ao que o 

denunciado respondeu que era caro sim, mas era o que tinha sido 

combinado entre ele e o organizador do evento, afirmando que não voltaria 

atrás.

Por sua vez, a testemunha Maicon Moraes de Aguiar relatou que o 

policiamento do evento não chegou ao seu conhecimento, pois o próprio 

acusado havia lhe deixado claro que não tinha condições de realizar a 

segurança do local por falta de efetivo. Ponderou que recebeu uma 

ligação do vereador José Vitor da Silva Júnior relatando que o réu teria 

cobrado a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) para realizar a 
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segurança do torneio de futebol, tendo orientado o político a não realizar 

qualquer pagamento, pois o Comando do 7º Batalhão da Polícia Militar 

proibia tal conduta.

A testemunha relatou, ainda, que presenciou o momento em que o 

sindicante, TEN CEL Sidiney, questionou o acusado acerca da suposta 

exigência, tendo o réu confessado naquela ocasião que recebeu o valor 

indevido, o que deixou o oficial bastante irado.

Por fim, a testemunha Samuel de França Figueiredo, confirmou que fez o 

policiamento no local do evento juntamente com o réu e com o CB PM 

Matos, alegando, todavia, que só ficou sabendo dos fatos depois do 

torneio.

Impende consignar que, em se tratando de crime de concussão, 

geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima é passível de 

total credibilidade, mormente quando corroborada pelos demais elementos 

que compõem o conjunto probatório carreado aos autos.

Deste modo, verifica-se que a palavra da vítima se mostra plausível, 

coerente e se apoia nos demais elementos colhidos durante a instrução, 

ilidindo assim, a negativa de autoria e surgindo como coeficiente probatório 

de ampla valoração, devendo, desta forma, sobrepor-se à do acusado.

 Convém registrar, ainda, que o crime previsto no artigo 305 do Código 

Penal Militar é crime formal e consuma-se com a simples exigência da 

vantagem indevida, pouco importando o recebimento da vantagem, que é 

mero exaurimento da conduta.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“PENAL. CONCUSSÃO - ART. 305, DO CÓDIGO PENAL MILITAR . DA 

ANULAÇÃO DA SENTENÇA DIANTE DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

CORRELAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR 

AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE 

COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE NA ESPÉCIE ASSUME 

CARÁTER ESSENCIAL, E SE APRESENTA SEGURA E CONGRUENTE, 

CORROBORADA COM DEMAIS ELEMENTOS NOS AUTOS. DOSIMETRIA. 

PENA-BASE FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL ÀS 

CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. REFORMA DO REGIME 

INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO, JÁ QUE O 

MAIS GRAVOSO NÃO FOI DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. VIOLAÇÃO À 

SÚMULA 719 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1.O crime de concussão é crime próprio, formal e instantâneo, 

ou seja, consuma-se no momento em que o agente, servidor público, exige 

a vantagem indevida, não necessitando do efetivo benefício do mesmo, ou 

seja, do recebimento da vantagem, que é caracterizada como mero 

exaurimento da conduta. 2. Diante da análise dos autos, verifica-se que 

realmente o recorrente concorreu para a prática do crime de Concussão 

(Art. 305 do Código Penal Militar), não prosperando o pleito de absolvição, 

pois valendo-se das funções que exercia, mesmo de folga, passou a 

exigir certa quantia em dinheiro para que a vítima fosse liberada. 3. A 

condenação está pautada nos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, e é medida que se impõe, uma vez que ela traduz a 

necessidade de manutenção da ordem pública e da credibilidade do 

serviço de policiamento ostensivo. Ainda mais que o apelante é membro da 

polícia militar, mais que qualquer outro cidadão, deve primar pelos 

princípios basilares da corporação”. (2016.05111051-85, 169.514, Rel. 

MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE 

DIREITO PENAL, Julgado em 2016-12-13, Publicado em 2016-12-19) (g.n.)

“APELAÇÃO CRIME – CONCUSSÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – PROVA, 

CONTUDO, ESPECIALEMNTE PELA PALAVRA DO OFENDIDO, A 

AUTORIZAR O VEREDICTO CONDENATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

O policial militar que exige, em razão da função, vantagem indevida, 

comete o delito de concussão. 2. No crime de concussão, a palavra da 

vítima ganha especial relevância devido à natureza do crime, praticado, 

quase sempre, na clandestinidade”. (TJ/PA, 1ª Câmara Criminal, AC 

1358630-2, Curitiba, Relator Campos Marques, Julgado em 23.07.2015) 

(g.n.)

De outro modo, diante de todo o conjunto probatório, constata-se que o 

réu estava em serviço no momento em que exigiu a vantagem indevida, 

devendo incidir a agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea l, do 

Código Penal Militar.

Nesse sentido a jurisprudência:

“Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, 

interposto por Anderson Fernandes contra acórdão do Superior Tribunal 

de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 284.146/RJ. 

O Recorrente, policial militar, foi condenado às penas de 2 (dois) anos, 04 

(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial 

aberto, pela prática do crime de concussão, tipificado no art. 305, c/c art. 

70, II, l, ambos do Código Penal Militar. Inconformada com a aplicação da 

agravante do art. 70, II, l, do Código Penal Militar, a Defesa interpôs 

apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que 

negou provimento ao recurso. Submetida a questão ao Superior Tribunal 

de Justiça no HC 284.146/RJ, o Ministro Moura Ribeiro, via decisão 

monocrática, negou seguimento ao writ. Interposto agravo regimental, a 

Quinta Turma negou provimento ao recurso. Na presente via, alega o 

Recorrente que a circunstância agravante de ‘estar em serviço’ integra o 

tipo penal, porquanto só pode ser praticado pelo policial militar em serviço. 

Insurge-se contra a condenação, uma vez que a ‘pretensa vítima negou 

que o paciente tivesse exigido qualquer vantagem’. Requer, em medida 

liminar e no mérito, a sustação de todos os efeitos da condenação e a 

exclusão da mencionada agravante. É o relatório. Decido. De início, 

registro que o presente habeas corpus foi distribuído à minha relatoria, por 

prevenção ao RHC 119.410/DF, o qual foi negado provimento pela 1ª 

Turma desta Suprema Corte. Ao negar provimento ao agravo regimental no 

HC 284.146/RJ, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva 

pontuando que a agravante genérica do art. 70, II l, do CPM pode ser 

aplicada aos militares que, em serviço, cometem o delito de concussão, já 

que a circunstância de ‘estar em serviço’ não é elementar do tipo do art. 

305 do CPM”. Eis a ementa do acórdão hostilizado: “PENAL MILITAR. 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO PRÓPRIO. CONCUSSÃO E AGRAVANTE DE "ESTAR EM 

SERVIÇO". DUPLA VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO 

TIPO. INOCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCOMPATIBILIDADE. 1. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a 

orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no 

sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de 

recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia 

constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese 

em que se concede a ordem de ofício. 2. A Quinta Turma desta Corte 

possui entendimento sedimentado de que a agravante genérica do art. 70, 

II, "l", do CPM pode ser aplicada aos militares que, em serviço, cometem o 

delito de concussão, já que a circunstância de "estar em serviço" não é 

elementar do tipo do art. 305 do CPM. Precedentes. 3. O pedido de 

absolvição por "ausência de motivação válida" é incompatível com a via 

estreita do remédio heroico, consoante orientação consolidada deste 

Tribunal Superior. Precedentes. 4. Decisão mantida, ainda que por outros 

fundamentos. Agravo regimental desprovido”. A decisão atacada está em 

consonância com o entendimento sufragado por este Supremo Tribunal 

Federal. Em hipótese análoga dos autos, o Ministro Gilmar Mendes 

asseverou que ‘não se pode confundir o ato do agente “estar em serviço” 

com a exigência “em razão de sua função” prevista no artigo 305, do 

mesmo diploma legal. É de se notar que a circunstância de estar o Militar 

em serviço não é inerente ao crime de concussão, que não se trata de 

crime militar próprio, mesmo porque vantagem indevida pode ser exigida 

fora da função ou antes de se assumi-la’ (ARE 693.199/RJ, Rel. Min. 

Gilmar Mendes, DJe de 25.3.2013). (...)”. (STF - RHC 130579, Relator(a): 

Min. ROSA WEBER, julgado em 16/10/2015, publicado em PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 19/10/2015 PUBLIC 20/10/2015)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME DO 

ARTIGO 303, C/C ARTIGOS 53 E 70, INCISO II, ALÍNEA, “L”, DO CÓDIGO 

PENAL MILITAR - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA 

- REJEIÇÃO - INTERSTÍCIO TEMPORAL NÃO ALCANÇADO - MÉRITO - 

PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIMENTO - AUTORIA FARTAMENTE 

DEMONSTRADA - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE 

PREVISTA NO ARTIGO 70, INCISO II, ALÍNEA “L”, DO CÓDIGO PENAL 

MILITAR - IMPOSSIBILIDADE - CRIME COMETIDO EM SERVIÇO - PLEITO DE 

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 72, INCISO II, DO CPM - 

IMPROCEDÊNCIA - COMPORTAMENTO MERITÓRIO NÃO EVIDENCIADO - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Não decorrido o interstício 

temporal de 12 anos previsto no art. 125, inciso IV, do CPM, relativo a 

crimes cujas penas, mínima, sejam superiores a 4 (quatro) anos mas, as 

máximas, não excedam a 8 (oito) anos, não se concretiza a prescrição e 

portanto se rejeita a preliminar respectiva; Se o recorrente cometeu crime 

valendo-se das facilidades proporcionadas pela função militar e, 

principalmente, por estar em serviço, incide a agravante prevista no artigo 

70, inciso II, “l”, do código penal militar (ter o agente cometido o crime 

estando em serviço); Não incide a atenuante prevista no artigo 72, inciso II, 

do Código Penal Militar (“meritório o seu comportamento anterior”), quando 

elementos dos autos dão conta de que o recorrente não apresentava bom 
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comportamento”. (Ap 88992/2009, DR. RONDON BASSIL DOWER FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/08/2011, Publicado no DJE 

07/10/2011)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTORSÃO – 

ARTIGO 243, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 

PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E 

AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO CONTEXTO PROBATÓRIO 

– HIGIDEZ DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – DESCLASSIFICAÇÃO 

DELITIVA PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 308, DO CÓDIGO 

PENAL MILITAR – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E 

HARMONICO QUANTO A EXTORSÃO – EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA 

CARACTERIZADA – DOSIMETRIA DA PENA – TERCEIRA FASE – CAUSA 

DE AUMENTO – ARTIGO 70, INCISO II, ALÍNEA ‘L’, DO CÓDIGO PENAL 

MILITAR – MANUTENÇÃO – DELITO CONSUMADO ENQUANTO EM 

SERVIÇO – RECURSO IMPROVIDO. Incabível acolher o pleito de 

absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a 

materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o 

depoimento das testemunhas constituem meio de prova idôneo para 

embasar a condenação, principalmente quando concatenado e congruente 

com as demais provas coligidas nos autos, inclusive com a confissão 

espontânea. Consuma-se o delito previsto no artigo 243, do Código Penal 

Militar quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, exige, para 

si ou para outrem, indevida vantagem econômica, conforme remanesceu 

cristalino nos autos, que, exerceu-se a devida grave ameaça pelos 

milicianos, quando incutiram nas vítimas, perverso e intenso temor à 

cercear-lhes o ius ambulandi. Estando o militar em serviço, incide, 

devidamente, a causa de aumento de pena prevista no artigo 70, inciso II, 

alínea ‘l’, do Código Penal Militar, pois, inequivocamente que, o militar, 

quando em serviço, além do caracterizado desvio de função praticado, 

potencializa a perniciosidade de sua conduta ao se revestir de 

oficialidade. APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

EXTORSÃO – ARTIGO 243, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – IRRESIGNAÇÃO 

DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE 

DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO CONTEXTO 

PROBATÓRIO – HIGIDEZ DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – 

DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 

308, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – INVIABILIDADE – CONJUNTO 

PROBATÓRIO SEGURO E HARMONICO QUANTO A EXTORSÃO – 

EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA – DOSIMETRIA DA 

PENA – TERCEIRA FASE – CAUSA DE AUMENTO – ARTIGO 70, INCISO II, 

ALÍNEA ‘L’, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – RECORTE – CONSUMAÇÃO 

NÃO OCORRIDA ENQUANTO ESTAVA EM SERVIÇO – RECURSO PROVIDO 

PARCIALMENTE Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o 

conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria 

delitiva do crime, cabendo ressaltar que o depoimento das testemunhas 

constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, 

principalmente quando concatenado e congruente com as demais provas 

coligidas nos autos, inclusive com a confissão espontânea. Consuma-se o 

delito previsto no artigo 243, do Código Penal Militar quando o agente, 

mediante violência ou grave ameaça, exige, para si ou para outrem, 

indevida vantagem econômica, conforme remanesceu cristalino nos autos, 

que, exerceu-se a devida grave ameaça pelos milicianos, quando 

incutiram nas vítimas, perverso e intenso temor à cercear-lhes o ius 

ambulandi. Não estando o agente militar em serviço, inoperante a causa de 

aumento de pena prevista no artigo 70, inciso II, alínea ‘l’, da Lei Material 

Penal Militar”. (Ap 156793/2012, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 

10/11/2014)

Assim sendo, amplamente demonstradas a materialidade e a autoria 

delitiva, o réu deve ser condenado pela prática do crime de concussão, 

previsto no artigo 305 do Código Penal Militar, com a agravante disposta no 

artigo 70, inciso II, alínea l, do mesmo Códex .

DISPOSITIVO

Desta forma, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, por consequência, 

CONDENO o réu CB PM PEDRO NORBERTO DA SILVA, qualificado nos 

autos, nas penas dos artigos art. 305, c/c o artigo 70, inciso II, alínea l, 

ambos do Código Penal Militar.

 Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, 

passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 69 do Código Penal 

Militar.

DA APLICAÇÃO DA PENA

A pena prevista para o crime do artigo 305 do Código Penal Militar é de 

reclusão, de dois a oito anos.

 Analisando as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar, 

constata-se a gravidade do delito é ínsita à tipificação penal. Não se 

verificam elementos para avaliar a personalidade do réu. As 

consequências do delito e extensão do dano transcendem o resultado 

típico na medida em que a vítima teve o prejuízo de R$ 800,00 (oitocentos 

reais) com o pagamento efetuado ao réu. Os meios empregados e o modo 

de execução do crime não devem ser valorados negativamente. Os 

motivos do crime estão ligados à intenção de obter lucro fácil e rápido. O 

réu não ostenta antecedentes criminais capazes de exasperar a pena 

(súmula 444 do STJ) e o seu histórico funcional é bom, de acordo com o 

extrato de alterações acostado aos autos.

Diante das circunstâncias judiciais analisadas é que fixo a pena-base em 

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Analisando as circunstâncias legais, verifico a circunstância agravante 

disposta no artigo 70, inciso II, alínea l, do Código Penal Militar, razão pela 

qual, aumento a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão, alcançando o 

patamar de 03 (três) anos de reclusão, pena que torno definitiva, diante da 

inexistência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, causas 

de aumento ou diminuição.

A pena será cumprida no regime aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea c, 

do Código Penal, aplicado subsidiariamente, nos termos do art. 3º, alínea a, 

do Código de Processo Penal Militar.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Inviável a suspensão da pena imposta em face do que dispõe o art. 606 do 

Código de Processo Penal Militar.

Nos termos do artigo 3º, inciso II da Lei Estadual nº 7.603/01, o réu é 

isento do pagamento de emolumentos, despesas e custas.

Transitada em julgado, determino:

a) comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III CF/88;

b) comuniquem-se os institutos de identificação Estadual e Federal;

c) expeça-se guia de execução penal definitiva, nos termos do CNGC;

d) encaminhe-se cópia dos autos ao Procurador-Geral de Justiça 

informando acerca da condenação do réu para adoção dos 

procedimentos relativos à perda do cargo, nos termos do art. 125, § 4º da 

CF c/c art. 102 do CPM, já que ele foi apenado com pena superior a 02 

(dois) anos;

Às providências.

É como voto.”

Em seguida, concedeu-se a palavra para os membros do Conselho de 

Justiça para proferir voto por ordem inversa de hierarquia.

VOTO

EXMA. JUÍZA MILITAR CAP PM VANESSA PIRES LIMA CARVALHO.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMA. JUÍZA MILITAR CAP PM DARLENE PAIVA MENDONÇA.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMA. JUÍZA MILITAR CAP PM MONALISA MARCIELLE FURLAN TOLEDO.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CEL BM GIOVANI EGGERS.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

Os votos dos Membros do Conselho de Justiça foram captados e 

gravados por meio do sistema de gravação audiovisual.

EMENTA: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o Conselho 

Permanente de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do 

MM. JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR MURILO MOURA MESQUITA, os 

JUÍZES MILITARES CAP PM VANESSA PIRES LIMA CARVALHO, CAP PM 

DARLENE PAIVA MENDONÇA, CAP PM MONALISA MARCIELLE FURLAN 

TOLEDO e CEL BM GIOVANI EGGERS, POR UNANIMIDADE, CONDENARAM 

O RÉU CB PM PEDRO NORBERTO DA SILVA, pela prática do crime previsto 

no artigo 305 do Código Penal Militar, à pena privativa de liberdade de 03 

(três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com remessa 

de cópia dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para instauração de 

processo para perda da função.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 334664 Nr: 15471-30.2012.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO MATIAS, FERNANDO 

JUNIO GONZAGA LIONES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:, EBER JOSE DE OLIVEIRA - OAB:18013

 CERTIFICO, em cumprimento a determinação de fl. 314, que decorreu o 

prazo para cumprimento da carta precatória de fls. 318/319, expedida 

para inquirição da testemunha arrolada pelo Ministério Público, CARLOS 

FREDERICO CARVALHO DE OLIVEIRA. Outrossim, serve a presente para 

intimar os réus, na pessoa de seu defensor. Dr. Éber José de Oliveira, 

OAB/MT nº 18.013/O, para, querendo, no prazo legal, apresentar quesitos 

a fim de instruir carta precatória a ser expedida e encaminhada à Comarca 

de Nova Canaã do Norte/MT, para inqurição das testemunhas arroladas 

pela Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 156905 Nr: 4253-73.2010.811.0042

 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): AMIZAEL FERREIRA DOS SANTOS, ALONE 

CUNHA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S.I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, 

FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, ISABELLY FORTUNATO - 

OAB:21705-B, JOÃO RODRIGUES DE SOUZA - OAB:5876, KALYNCA 

SILVA INEZ DE OLIVEIRA - OAB:15.598

 CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, na 

pessoa do seu advogado, da decisão que segue transcrita: “VISTOS ETC. 

Diante da inércia da defesa do réu Amizael Ferreira dos Santos, que, 

embora devidamente intimada, deixou de apresentar as alegações finais, 

DETERMINO a intimação do réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

constituir novo patrono e apresentar a peça faltante. O réu deverá ser 

advertido de que, caso não haja manifestação no prazo determinado, será 

nomeada a Defensoria Pública para apresentação dos memoriais. Assim, 

caso não seja constituído novo causídico, desde já nomeio a Defensoria 

Pública para apresentar as alegações escritas, devendo ser aberta vista 

para tal finalidade. Após, conclusos. Às providências.”

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 480021 Nr: 19826-10.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO VITOR DE SENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213, RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - OAB:15.386

 Nos termos do art. 431 e 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) Advogado(a) : RODRIGO 

DA COSTA RIBEIRO para devolver no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa; bem como sob pena 

de busca e apreensão dos autos, considerando que está em carga fora 

da secretaria desde 07/02/2018.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 328877 Nr: 8825-04.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER DE MEDEIROS SANTANA, JOSIANE 

DE MEDEIROS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/MT, HELIO PASSADORE - OAB:3008-A, VICTOR ALIPIO 

AZEVEDO BORGES - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FAGNER DE MEDEIROS SANTANA, Rg: 

20923988, Filiação: Rosa Maria de Medeiros Santana e José David de 

Santana, data de nascimento: 03/06/1983, brasileiro(a), natural de 

Itaituba-PA, convivente, tratador de pisos, Telefone 9257-9331. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 429365 Nr: 4859-91.2016.811.0042

 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): EDILSON QUEIROZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A/MT

 Vistos etc.

Homologo a desistência pugnada pelas partes.

 No mais, declaro encerrada a instrução criminal, de modo que determino 

que se dê vista dos autos ao Ministério Público e após a defesa.

 Às providências.

 Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 504621 Nr: 43635-29.2017.811.0042

 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): FELIPE AUGUSTO SILVA DA COSTA, LUCAS 

GABRIEL MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - OAB:22603/O, RODRIGO 

GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - OAB:9098/MT

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ, intimo os Patronos de Felipe Augusto 

Silva da Costa para, no prazo legal, apresentarem aos autos defesa 

preliminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 500676 Nr: 39679-05.2017.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO PEREIRA SANTOS, 

RENATO GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128/MT

 Em vista do exposto e em consonância com o parecer Ministerial de fls. 

83/84, INDEFIRO o pedido de fls. 56/82, formulado em favor de CARLOS 

ALBERTO PEREIRA SANTOS e RENATO GONÇALVES DA SILVA.No mais, 

aguarde-se a vinda do Inquérito Policial ou da eventual Ação Penal.Antes 

disso e considerando a notícia da defesa, de que o réu Carlos Alberto 

possui tuberculose, OFICIE-SE o Setor Médico da PCE/MT, a fim de que 

providencie o necessário para acompanhamento/tratamento de saúde que 
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eventualmente necessitar o autuado, encaminhando, no prazo de 05 

(cinco) dias, seu prontuário a este Juízo.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 500676 Nr: 39679-05.2017.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO PEREIRA SANTOS, 

RENATO GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128/MT

 Vistos, etc.

Vieram-me os autos conclusos para análise do pedido de fls. 102/103, 

onde a defesa de CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS reitera o 

pedido de conversão da sua prisão preventiva em domiciliar.

Com vistas dos autos, o Ministério Público manifestou-se contrário ao 

requerimento, destacando que permanece ausento prova idônea a 

respeito da suposta enfermidade do acusado (fls. 104/105).

Pois bem.

O pedido formulado pela defesa, mais uma vez, veio desacompanhado de 

qualquer documento que justifique a concessão do beneficio em favor do 

acusado CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS, tratando-se, pois, de 

mera irresignação com a decisão proferida anteriormente.

Em vista disso e em harmonia com o posicionamento ministerial, INDEFIRO 

o pedido de fls. 102/103, com supedâneo nos mesmos fundamentos 

exarados na r. decisão de fls. 85/88.

No mais e considerando que o Inquérito Policial já fora distribuído sob o 

Cód. 503871 e encontra-se com oferta de denúncia, DETERMINO as 

seguintes providências:

1) trasladem-se os seguintes documentos para o Inquérito Policial apenso: 

laudo preliminar/definitivo de constatação da droga; CD contendo a 

gravação da audiência de custódia (se houver); decisões de 

conversão/manutenção da prisão em flagrante em preventiva; documentos 

pessoais e eventual procuração e o ofício de fl. 89;

2) que seja realizada a transferência da prisão preventiva do indiciado 

para os autos principais.

3) seja certificado, nos próprios autos se houve resposta ao ofício de fl. 

89 e, sendo negativo, proceder sua reiteração consignando o prazo de 24 

horas para resposta;

4) após isso, desapense-se e arquive-se o presente, procedendo as 

regulares baixas e anotações de estilo.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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.: 493141 Nr: 32470-82.2017.811.0042

 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): JAIRDO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA e ABSOLVO o 

acusado JAIRDO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR, brasileiro, serviços 

gerais, nascido em 06/06/1988, natural de Cuiabá/MT, portador do RG n. 

20812078 SSP/MT e inscrito no CPF n. 016.015.641-63, filho de Jairdo 

Batista de Oliveira e Celia Auxiliadora Serra de Oliveira, residente e 

domiciliado na Rua Dom Carlos Luiz D’Amour, s/nº, loteamento Bandeira – 

bairro Santa Izabel, em Cuiabá/MT, das imputações que lhes são feitas nos 

autos, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.Expeça-se Alvará de Soltura em favor do sentenciado JAIRDO 

BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR, se por outra razão não deva permanecer 

preso.Lembro que a prisão cautelar é remédio extremo no estado 

Democrático de Direito, sendo medida de exceção, haja vista que a regra é 

a liberdade (CF, art. 5º, LXVI), cujo dispositivo coaduna com o princípio da 

presunção do estado de inocência (CF, art. 5º, LVII).DETERMINO a 

incineração da substância entorpecente.Lado outro, DEFIRO a restituição 

do dinheiro apreendido e demais objetos e pertences pessoais, mediante 

termo nos autos, a serem retirados no prazo de 90 (noventa) dias, a 

contar do trânsito em julgado, sob pena de perdimento em favor da União 

(CPP, art. 122).Da sentença, intimem-se o Ministério Público, o defensor e 

o sentenciado, pessoalmente, indagando a eles sobre o desejo de 

recorrer o que será feito mediante termo, tudo a teor dos itens 7.14.2 e 

7.14.2.1 da CNGCGJ/MT.Sem custas.P.R.I.C.Cuiabá/MT, 15 de março de 

2018.Francisco Alexandre Ferreira Mendes NetoJUIZ DE DIREITO

14ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 167223 Nr: 14527-96.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BHZG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Brunno Henrique Zanol Guimarães, Rg: 1842798-7 SSP 

MT Filiação: Amarildo de Oliveira Guimarães e Sandra Zanol Gomes, data 

de nascimento: 14/06/1989, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua 12 Casa 01 - Esquina Com A Rua 18 - Morada do Ouro, 

Bairro: Morada do Ouro ii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:Intimação do réu para que tome ciência da sentença proferida 

às fls. 268/271.

Resumo da inicial:Ante o exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual 

denunciar BRUNNO HENRIQUE ZANOL GUIMARÃES, como incurso no Art. 

217-A do CPB da Lei 12.015/2009.

Decisão/Despacho:Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, com 

base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, para o fim de 

ABSOLVER o réu BRUNNO HENRIQUE ZANOL GUIMARÃES, devidamente 

qualificado, das acusações que lhe foram imputadas, em virtude da 

inexistência suficiente de provas.

Nome do Servidor (digitador):Victória

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 330836 Nr: 11136-65.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA, 
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LEONARDO OLIVEIRA LEMES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CALDAS RODRIGUES 

- OAB:6591

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado WALDIR CALDAS 

RODRIGUES OAB/MT 6.591 , para audiência de Instrução e julgamento 

designada para o dia 03/07/2018, às 13:00 horas, nos autos em epígrafe.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 400340 Nr: 4547-52.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:15626/MT, Rosangela de Castro Farias 

Santos - OAB:130011

 VISTOS ETC.

Na decisão proferida em 04/12/2017, nos autos da Exceção de Suspeição 

nº. 110924/2017, o Desembargador Relator reconheceu a relevância de 

um ponto da exceção, determinando a suspensão das ações penais Ids. 

400334, 400350 e 400307.

Contudo, atualmente, todas as Exceções de Suspeição opostas pelo Réu 

HUMBERTO MELO BOSAIPO em face desta magistrada encontram-se 

apensadas àqueles autos, para que sejam instruídas e julgadas em 

conjunto.

Assim, tenho que prudente é que se aguarde o julgamento dos referidos 

incidentes, de forma que determino a suspensão da presente ação penal, 

até o julgamento de mérito das exceções pelo E.TJMT.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 01 de março de 2018.

Selma Rosane Santos Arruda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 482138 Nr: 21928-05.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ FERREIRA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Paiva Machado - 

OAB:20827

 RECEBO A DENÚNCIA e determino a citação do (s) acusado (s) para 

apresentar (em) resposta no prazo de 10 (dez) dias. Não localizado (s) 

para a citação pessoal e nem sendo o caso de citação por hora certa (art. 

362 do CPP), fica desde já ordenada a citação por edital (art. 363, § 1º, 

CPP, art. 1.376 e art. 1.689 da CNGC/Provimento n. 41/2016-CGJ).

O oficial de justiça, ao lavrar a certidão, além de certificar sobre a citação 

do réu, deve obrigatoriamente indagar ao acusado se ele pretende 

constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor público, 

dativo ou advocacia pro bono para patrocinar a sua defesa, e, neste 

caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor 

(art. 1.373, §3º, CNGC/ Provimento n. 41/2016-CGJ).

Caso haja proposta de suspensão condicional do processo, determino que 

conste no instrumento de citação do acusado a proposta de suspensão 

realizada pelo Ministério Público, a fim de que, ao apresentar a resposta 

(art. 396-A, CPP), manifeste-se sobre a possibilidade de aceitação ou não 

dos termos oferecidos, cuja audiência, para fins do art. 89 da Lei n. 

9.099/95, será durante a própria instrução.

Com fundamento no artigo 5º, LXXVIII, CF, por economia processual e 

eficiência, sem prejuízo de eventual extinção do processo na forma do 

artigo 397 do Código de Processo Penal, desde já DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 03 de julho de 2018, às 14:00h.

Expeça-se, imediatamente, o necessário, inclusive eventuais CARTAS 

PRECATÓRIAS, com prazo de 30 dias, intimando-se as partes da 

expedição da carta precatória.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 508911 Nr: 1700-72.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA, CARLOS 

EDUARDO DA SILVA, RAFAEL SANTOS DA CRUZ MAGALHÃES, 

WIVERSON ROMARIO TEIXEIRA, MARLLON RIBEIRO DA SILVA, NATAN 

FERREIRA MARTINS, MATHEUS FERREIRA GOMES, ROBERT VINICIUS 

SANTOS DA CRUZ MAGALHÃES, MAYCON FELIPHE ARAUJO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO RODRIGUES 

VILELA - OAB:22537/MT, BEATRIZ PINTO VIANA - OAB:10456/MT, 

JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 23.610/O

 Trata-se de aditamento da denúncia (fls. 636/649) oferecida pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face dos 

acusados: WIVERSON ROMÁRIO TEIXEIRA, MARLLON RIBEIRO DA SILVA, 

NATAN FERREIRA MARTINS, MATHEUS FERREIRA GOMES, ROBERT 

VINÍCIUS SANTOS DA CRUZ MAGALHÃES e MAYCON FELIPHE ARAÚJO 

COSTA, conforme imputações descritas na denúncia.Com base nos 

elementos informativos constantes nos autos, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

descreveu os fatos de forma clara e objetiva, demonstrando o 

envolvimento de cada acusado, os meios empregados, as consequências 

dos crimes, a maneira como praticaram, bem como as suas circunstâncias 

das incidências típicas. (...). Pela mesma razão, não há que se falar em 

possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o 

que ocorre na hipótese.Recurso ordinário desprovido.(RHC 91.559/MG, 

Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 

16/02/2018)(...)...4. Condições pessoais favoráveis, tais como 

primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não 

têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso 

estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que 

autorizem a decretação da medida extrema. 5. Ordem denegada. (STJ , 

Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 20/09/2011, T5 - 

QUINTA TURMA).Assim, considerando que nenhum fato novo veio aos 

autos de lá para cá, de forma que, reportando-me integralmente aos 

termos da decisão de fls. (fls. 407/409), aliados aos fundamentos da 

presente decisão, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão 

preventiva, conforme formulado em favor dos acusados MATHEUS 

FERREIRA GOMES (fls. 608/621) e ROBERT VINICIUS SANTOS DA CRUZ 

MAGALHÃES (fls. 593/599).Cumpram-se os atos necessários para a 

realização de audiência de instrução e julgamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 506060 Nr: 45055-69.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER FLORÊNCIO PIMENTEL, ALMIR 

CANDIDO DE FIGUEIREDO, RIVALDO ALVES DA CUNHA, PAULO SERAFIM 

DA SILVA, KAMIL COSTA DE PAULA, EVANDRO TEIXEIRA DE REZENDE, 

PAULO PEREIRA DA SILVA, DIEGO DE JESUS DA CONCEIÇÃO, MARCELO 

MEDINA, THEO MARLON MEDINA, CLOVES CONCEIÇÃO SILVA, PAULO 

HENRIQUE ALVES FERREIRA, JEAN CARLOS LARA, RINALDO BATISTA 

FERREIRA JUNIOR, ROGERIO ROCHA DELMINDO, NEUSA LAGEMANN DE 

CAMPOS, KEILA CATARINA DE PAULA, ALYSSON DE SOUZA 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO ALEXANDRE DA 

SILVA - OAB:18974, ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - 

OAB:21536/O, BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA - OAB:12713/MT, 

Dejalma Ferreira dos Santos - OAB:12062/MT, DOMINGOS SÁVIO 

FERREIRA DA COSTA - OAB:7672/MT, DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933, Fabiano Moraes Pimpinati - OAB:6623-B, FAUSTINO 

ANTÔNIO DA SILVA NETO - OAB:6.707/MT, GEORGE LUIZ VON 
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HOLLEBEN - OAB:9.299, GILBERTO JOSE CADOR - OAB:14.323/MT, 

GRACIELLY ALVES CUNHA - OAB:20287/O, HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/MT, MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - OAB:11504, 

MARCELO ZAGONEL - OAB:11.504/MT, MURILO SAMORANO MEDINA 

- OAB:OAB/MT 23367/B, OZIEL CATARINO BOM DESPACHO FARIAS - 

OAB:4691/MT, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5940/MT, REGIANE 

ALVES DA CUNHA - OAB:7712, Rodrigo Direne de Moraes - 

OAB:13878, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11506, Valdir Ariones 

Pimpinati Junior - OAB:6145-B, ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:10928A

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, bem como 

conforme item I da r. decisão de fls. 2947/2948v., impulsiono estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a defesa do acusado ALYSSON DE SOUZA 

FIGUEIREDO, Dr. Dejalma Ferreira dos Santos, OAB/MT 12.062, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresente a Resposta à Acusação do seu 

cliente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 499503 Nr: 38585-22.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN FRANCISCO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405

 AÇÃO PENAL N°. 38585-22.2017.811.0042

ID. 499503

VISTOS ETC.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência 

designada esta magistrada estará afastada da jurisdição, redesigno a 

audiência para o dia 24/04/2018, às 15:00 horas.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando da audiência redesignada.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 13 de março de 2018.

Selma Rosane Santos Arruda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 484567 Nr: 24255-20.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RODRIGUES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9304

 AÇÃO PENAL N°. 24255-20.2017.811.0042

ID. 484567

VISTOS ETC.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência 

designada esta magistrada estará afastada da jurisdição, redesigno a 

audiência para o dia 24/04/2018, às 14:30 horas.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando da audiência redesignada.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 13 de março de 2018.

Selma Rosane Santos Arruda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 505763 Nr: 44759-47.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON ANTONIO AVELLAR, ALUÍZIO 

DUARTE NISSIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ANTÔNIO MANCÍLIA 

- OAB:274.675/SP

 AÇÃO PENAL N°. 4759-47.2017.811.0042

ID. 505763

VISTOS ETC.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência 

designada esta magistrada estará afastada da jurisdição, redesigno a 

audiência para o dia 24/04/2018, às 13:30 horas.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando da audiência redesignada.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 13 de março de 2018.

Selma Rosane Santos Arruda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 389186 Nr: 3335-93.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA CRISTINA CARVALHO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6.084, WELLINGTON RIBEIRO - OAB:11.991/MT

 AÇÃO PENAL N°. 3335-93.2015.811.0042

ID. 389186

VISTOS ETC.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência 

designada esta magistrada estará afastada da jurisdição, redesigno a 

audiência para o dia 07/08/2018, às 13:30 horas.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 13 de março de 2018.

Selma Rosane Santos Arruda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 165577 Nr: 12887-58.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONIAS DE MORAES, JAMILSON ADRIANO 

DE SOUZA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILMAR DO CARMO ADORNO 

- OAB:16247-B

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa dos 

acusados da audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 

11 de abril de 2018, às 13:30 horas, na sede deste Juízo, bem como da 

expedição de carta precatória para a Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT, com a finalidade de intimar o réu da referida audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 371197 Nr: 11827-11.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CÉSAR DA SILVA FERREIRA, BRUNO 

FERNANDES MARCONCINI SALMAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTO SALES DE MATOS 

JÚNIOR - OAB:14603-MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa do acusado 

Bruno Fernandes Marconcini Salmazzo da audiência de instrução e 

julgamento redesignada para o dia 11 de abril de 2018, às 16:30 horas, na 

sede deste Juízo, bem como da expedição de carta precatória para a 

Comarca de Barra do Bugres/MT, com a finalidade de intimar o réu Bruno 

Fernandes da referida audiência.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 
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a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 166103 Nr: 13412-40.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ACMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDMU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARICLEI EDUARDO CINTRA 

BARRETO - OAB:10139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRICA DO CARMO DIAS 

MATOS - OAB:8582, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3574

 Dessa forma, considerando que a avó materna ANA JALILE DE MATOS 

pretende se exonerar do pagamento de alimentos no bojo dos presentes 

autos, INDEFIRO o pedido por não ser o meio cabível para tanto, devendo 

protocolar ação própria de exoneração de alimentos.Outrossim, 

considerando que a presente ação já foi sentenciada, não resta outro 

caminho senão DETERMINAR o ARQUIVAMENTO dos presentes 

autos.Ciência ao Ministério Público.INTIME-SE a Requerente e a avó 

materna ANA JALILE DE MATOS através de seus nobres Advogados via 

DJE.Às providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 09 de março de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 423867 Nr: 29598-65.2015.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/O

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para:- RECONHECER e 

DISSOLVER a UNIÃO ESTÁVEL existente entre as partes, durante os 

períodos de JANEIRO DE 1999 a 2008 e 2011 a 2014, por restar 

caracterizado os requisitos para tanto, nos termos do art. 1723 do Código 

Civil;- DEFERIR a PARTILHA do Bem Imóvel localizado no lote nº 21, quadra 

06, Loteamento Ouro Fino, nesta Capital, registrado sob o nº R-02, na 

matrícula nº 56.379 – fls. 106 do Livro de Registro Feral nº 2-JH, em 

06/10/2000, no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, 

inclusive por se tratar de fato incontroverso entre as partes, pois 

adquirido na constância da união estável da autora e requerido, na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, bem 

como DEFIRO o pedido de ALUGUEL INDENIZATÓRIO com relação ao 

referido imóvel, em razão do seu uso exclusivo pelo requerido, devendo o 

valor de mercado de locação do referido bem ser posteriormente apurado, 

com rateio de 50% (cinquenta por cento) do valor encontrado para a 

autora. - DEFERIR a PARTILHA do Veículo Fiat Strada, cabine estendida, 

cor prata, ano 2013, placa OBB-4634, mesmo porque também se trata de 

fato incontroverso entre as partes, e adquiridos na constância da união 

estável deles, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma 

das partes;- INDEFERIR a PARTILHA IGUALITÁRIA do Bem Imóvel sito na 

Rua 03, quadra 05, nº 12, bairro CPA IV, contudo, esclareço que o 

requerido deverá ressarcir a autora, mediante pagamento de 50% 

(cinquenta por cento) do valor pago para quitação do imóvel, durante o 

período de união estável das partes, já que o bem em voga fora quitado na 

constância da união estável dos mesmos, pelo que INDEFIRO o pedido de 

aluguel indenizatório de tal bem, já que ele não integrará a partilha de bens 

neste caso.- (...).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 453603 Nr: 30780-52.2016.811.0042

 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: RKPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CASTRILLO - OAB:3990

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

JUNIOR - OAB:10032

 Vistos.

Intime-se a parte requerida, por meio de seus advogados - via DJE, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do pedido da autora 

de fls. 425/427, que noticia o descumprimento do acordo entabulado entre 

as partes por parte do requerido.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e conclusos.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 486283 Nr: 25922-41.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JBDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANALADY CARNEIRO DA SILVA - 

OAB:9840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ARAUJO FREIRE 

FILHO - OAB:3.477, RUTH AIARDES - OAB:15463

 Medida Protetiva n. 25922-41.2017.811.0042 (cód. 486283)

VISTOS.

Compulsando os autos, verifica-se pedido da Requerente JÉSSICA BESSA 

DE SOUZA VILELA para o desentranhamento dos documentos, bem como 

a sua retirada. Porém, não foi especificado quais documentos a mesma 

requer o desentranhamento.

Ademais, ressalte-se acerca da possibilidade da substituição dos 

documentos originais juntados aos presentes autos por cópias, mediante 

certidão devidamente autorizada por este juízo. Porém, deve a parte 

especificar quais documento originais quer substituir por cópias.

Diante do termo de audiência de conciliação às fls. 256 em que a 

Requerente informou não ter interesse nas medidas protetivas, bem como 

manifestou o interesse na retratação da representação criminal, 

REMETAM-SE os autos para o Ministério Público.

INTIME-SE a patrona da Requerente.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 13 de março de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 333898 Nr: 14508-22.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS GOUVEIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247-OAB/MT, 

MARIA DE LOURDES RIBEIRO - OAB:11646/MT

 Dessa forma, considerando a informação de que o acusado não tem 

condições de constituir advogado na certidão de fls. 172, a Defensoria 

Pública assumiu a sua representação, inclusive realizando audiência de 

instrução às fls. 178/179. Por fim, às fls. 181 foi expedida carta precatória 

para realização de audiência de instrução no juízo deprecado, porém a 

respectiva precatória se encontra sem andamento ou mesmo designação 

de audiência, conforme informações constantes às fls. 191, apesar de já 

ter sido expedido ofício requerendo a devolução da precatória 

devidamente cumprida nos termos do ofício de fls. 186/187. Diante do 

exposto, REMETAM-SE os autos para o Ministério Público a fim de requerer 

o que entender cabível. Após, para a Defensoria Pública Criminal. Às 

providências. CUMPRA-SE. 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.: 466568 Nr: 6392-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDON RIBEIRO FIGUEIREDO, RONEL MACHADO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MASTRANGELLI, NAIR ANITA 

MENEZES MASTRANGELLI, MMM, LMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:16638, SAULO AMORIM DE ARRUDA - OAB:15634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Naves Dias 

Barchet - OAB:7213, CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - 

OAB:5341

 Esse contexto está previsto expressamente no Novo CPC, vejamos:Art. 

55, § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que 

possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias 

caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.Assim, 

considerando que a presente ação pretende a anulação da dação em 

pagamento real izada pelos requer idos nos autos n . 

29736-32.2015.811.0042 (Cód. 423981), resta evidente a prejudicialidade 

de uma ação em relação à outra.Diante da conexão por prejudicialidade, 

DETERMINO o apensamento da presente ação aos autos n. 

29736-32.2015.811.0042 (Cód. 423981).Após o apensamento, 

retornem-me os autos.Cuiabá, 13 de março de 2018.Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 370715 Nr: 11256-40.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SCHINAIDER BONFIM GOMIDE 

- OAB:18350

 Ante o exposto, RECONHEÇO a ocorrência da Prescrição da Pretensão 

Punitiva do Estado para os crimes previstos no art. 147 e art. 129, §9º, 

ambos do Código Penal e, por consequência, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA NETO, já 

qualificado nos autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código 

Penal.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Intime-se a Defesa – via DJE. 

Ciência ao Ministério Público.Com o transcurso do prazo recursal, 

ARQUIVE-SE, com a adoção das formalidades de praxe. Às 

providências.Cuiabá-MT, 14 de março de 2018.JAMILSON HADDAD 

CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara Especializada deViolência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 139606 Nr: 6973-47.2009.811.0042

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAR, ECR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAMARA GUERRA SOARES DA 

FONSECA - OAB:21.560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adriano bianchini ferreira 

fernandes - OAB:17145

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono da parte 

requerida para manifestar nos presentes autos no prazo legal quanto à 

petição da parte autora juntada às fls. 123/128.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 411679 Nr: 16490-66.2015.811.0042

 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: HAFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:5501 

E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SALES MISSIO - OAB:8142-B

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para:- INDEFERIR o 

pedido de guarda unilateral dos menores, inclusive por PERDA DO 

OBJETO, ante o acordo voluntário celebrado pelas partes, em que restou 

estabelecida a guarda dos menores na forma compartilhada entre os 

genitores.- INDEFERIR o pedido de alimentos, ante o compartilhamento da 

guarda dos menores entre as partes, sem qualquer ressalva de domicílio 

fixo dos infantes, o que traz a presunção de responsabilidade solidária 

dos genitores, pelo que REVOGO a decisão de fls. 38/39, no que tange a 

fixação de alimentos provisórios.- DECLARAR o direito da requerente de 

MEAÇÃO de 50% (cinquenta por cento) da parte cabível ao requerido, 

com relação aos dois lotes urbanos registrados juntos às matrículas de nº 

15.658 e nº 15.659, ficha nº 001, livro nº 02 – 1º Serviço de Notas e 

Registros da comarca de Tangará da Serra/MT, inclusive por se tratar de 

fato incontroverso.- INDEFERIR o pedido de partilha do Hotel 

Paraná/Gaúcho – CNPJ: 03.905.521/0001-86, localizado na Rua Rio 

Branco, Campo Novo Do Parecis/MT, por FALTA DE PROVAS.- INDEFERIR 

o pedido de partilha dos bens devidos constantes no Formal de Partilha de 

fls. 22/23, por FALTA DE PROVAS.Por consequência, JULGO EXTINTO o 

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

CPC/2015.OFICIE-SE ao 1º Serviço de Notas e Registros da comarca de 

Tangará da Serra/MT, requerendo a averbação juntos às matrículas de nº 

15.658 e nº 15.659, ficha nº 001, livro nº 02, acerca do direito da 

requerente de 50% (cinquenta por cento) da parte cabível ao requerido 

ELISANDRO JASKULSKI nos respectivos imóveis.Com relação à partilha 

de bens, esclareço que “não havendo consenso quanto ao valor e 

existência dos bens a serem repartidos equitativamente, deverá ser 

apurada a partilha em sede de liquidação de sentença”. (TJRS, Apelação 

Cível nº 70025911124).CONDENO a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência (...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 450139 Nr: 27156-92.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK PIERRY GASPAR ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDERSON VASCONCELOS 

DE MORAIS - OAB:21048/MT

 Ação Penal n. 27156-92.2016.811.0042 (Cód.450139)

VISTOS.

REMETAM-SE os presentes autos ao Ministério Público Estadual para 

manifestação acerca da resposta à acusação às fls. 54/61.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 13 de março de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 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 

OLIVEIRA - OAB:9225/MT

 Ante o exposto, RECONHEÇO a ocorrência da Prescrição da Pretensão 

Punitiva do Estado para o crime previsto no art. 147 do Código Penal, bem 

como para a contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 

3.688/41 e, por consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado CARLOS AUGUSTO FIGUEIREDO, já qualificado nos autos, com 

fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Intime-se a Defesa – via DJE.Ciência ao Ministério 

Público.Com o transcurso do prazo recursal, ARQUIVE-SE, com a adoção 

das formalidades de praxe.Às providências.Cuiabá-MT, 14 de março de 

2018.JAMILSON HADDAD CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada deViolência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 447492 Nr: 24449-54.2016.811.0042

 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: RPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQA

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

ALCANTARA - OAB:11854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILLIPE A. MARQUES 

DUARTE - OAB:12566, REGINA CELI SILVA PEREIRA - OAB:6589/MT

 VISTOS. (...) Às fls. 278/282 e 283/286, o autor informa que a ré vem 

dificultando o exercício da guarda/direito de visitas em relação ao seu filho 

(...) DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO, mantendo o exercício do direito de 

visitas da forma já prevista nos autos (fls. 154/156), (...) e determinando a 

intimação da ré para que se abstenha de atos que impossibilitem o 

exercício do direito de visitas, devendo entregar a criança a Sra. 

Stephanie Menezes Borges (companheira do requerido) e ficando proibida 

de se ausentar da cidade nos dias do exercício do direito de visitas, sem 

prévio consentimento do autor, sob pena de multa por dia de 

descumprimento (...) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).Advirto a ré 

que a reiteração na conduta de dificultar as visitas do genitor à criança 

autorizará a busca e apreensão da criança e, até a inversão da guarda. 

Defiro o pedido de inclusão do presente feito na pauta de audiências do 

dia 09.04.2018, juntamente com os autos da Medida Protetiva n.º 

4713-79.2018.811.0042, para tentativa de conciliação entre as partes (...).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 418988 Nr: 24271-42.2015.811.0042

 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: RPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA APARECIDA DA SILVA 

DUARTE - OAB:8650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILSON PAULINO RAMOS 

OAB/MT 7452 - OAB:7452, REGINA CELI SILVA PEREIRA - 

OAB:6589/MT

 VISTOS

Às fls. 195/198, o autor pretende o cumprimento da sentença de fls. 

187/188, com a intimação da ré para pagamento de multa no importe de R$ 

17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), por ter, supostamente, 

descumprido o acordo no que se refere ao compromisso de não denegrir 

a sua imagem.

A despeito da possibilidade de pedido de cumprimento de acordo 

homologado judicialmente, especificamente, no que se refere à referida 

obrigação de não denegrir a imagem de outrem, resta impossibilitado a 

determinação de cumprimento, diante da necessidade de comprovação da 

violação da obrigação, por meio da produção de provas.

 Isto porque, restou asseverado na sentença, a incidência da multa, caso 

fosse denegrida a imagem de uma das partes, sendo necessária, 

portanto, em conformidade com o disposto no art. 514, do CPC , a 

demonstração que se realizou tal condição, o que deve ocorrer por meio 

da propositura de ação autônoma, de cognição exauriente, com ampla 

possibilidade de produção de provas, submetidas ao contraditório e não 

no cumprimento de sentença, que tem a única finalidade de satisfazer o 

direito reconhecido em favor da parte por sentença transitada em julgado.

Por tal motivo, indefiro o pedido de fls. 195/198, reiterado às fls. 221/224.

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 187/188 e não 

havendo mais o que cumprir, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos.

 Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 14 de março de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 512119 Nr: 4713-79.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AQA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

ALCANTARA - OAB:11854

 VISTOS

 Às fls. 22/30, o requerido informa sua versão dos fatos que ocasionaram 

o deferimento de medidas protetivas em favor da requerente e requer o 

encaminhamento de ofício à Delegacia para a apuração do crime de 

comunicação falsa de crime, previsto no art. 340 do CP; que seja a 

requerente intimada/comunicada, que por ocasião do exercício do direito 

de visitas, as crianças devem ser entregues a Sra. Stephanie Menezes 

Borges (companheira do requerido); a revogação da medida protetiva no 

que se refere à proibição do requerido se aproximar de testemunhas (sua 

funcionária doméstica e o porteiro do seu prédio) e que a determinação da 

requerente que se abstenha de impedir o direito de guarda/visitas do 

requerido, abstendo-se de se ausentar da cidade nos dias de 

visita/guarda.

 Em razão de não terem sido arroladas testemunhas no Boletim de 

Ocorrência n.º 2018.45868 (fls. 05/06) e nem pela requerente, defiro o 

pedido do requerido para revogar a medida protetiva, apenas e 

tão-somente, no que se refere à proibição de aproximar-se e manter 

contato com as testemunhas.

As questões relativas ao exercício do direito de visitas do requerido aos 

seus filhos foram decididas, nesta data, nos autos da Ação n.º 

24449-54.2016.811.0042 (código: 447492) apensa.

Indefiro o pedido de encaminhamento de ofício à Delegacia para a 

apuração do crime de comunicação falsa de crime, porque tais 

providências podem ser buscadas diretamente pela parte perante a 

autoridade policial.

 No mais, cumpra-se, integralmente a decisão de fls. 18/19 e aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação já designada para o dia 09.04.2018, 

às 14h00.

Não sendo realizado acordo na referida audiência, remetam-se os autos 

ao Ministério Público e após renove-me à conclusão.

 Cuiabá, 14 de março de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 477514 Nr: 17340-52.2017.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213

 Certifico que o movimento "Certidão", de 19/01/2018, foi disponibilizado no 

DJE nº 10184, de 23/01/2018 e publicado no dia 24/01/2018, onde constam 

como patronos habilitados para receberem intimações: ALESSANDER 

DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645/MT, 

representando o polo ativo; e Almar Bbusnello - OAB:, representando o 

polo passivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 495877 Nr: 35121-87.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PFDNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19605/O, MARIANA 
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GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555

 ®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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 169209 Nr: 16498-19.2010.811.0042

 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: AKRDM, VMC, AKRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVANILDO GOMES - OAB:12635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alan longo torres - 

OAB:13922, ALVARO FERREIRA NETO - OAB:8.153 - OAB/MT

 Vistos etc.

I. Trata-se de pedido de reenvio de carta precatória formulado pelo réu.

II. Apregoa o réu em epítome, que o seu causídico não foi devidamente 

intimado para praticar os atos que lhe competiam, a saber: inquerir a parte 

autora em audiência realizada por missiva no juízo deprecado; que apenas 

o advogado da autora foi intimado para comparecer a audiência realizada 

no juízo deprecado; que o juízo deprecado não determinou a intimação de 

seu causídico junto ao DJE deste Estado de Mato Grosso.

III. Compulsando os autos, verifico que assiste razão o requerido em seu 

pleito, haja vista que não houve intimação, via DJE deste Estado, quanto a 

data de audiência designada pelo juízo deprecado e informado por meio de 

ofício à fl.438, impondo-se, portanto, o deferimento do pedido em comento, 

sob pena de cerceamento de defesa.

IV. Posto isto, pelos fundamentos retro expendidos, defiro o pedido de 

fls.462/465 e, por corolário, determino seja novamente expedida carta 

precatória à Comarca de Rio Grande – RS, nos termos das deliberações 

de fl.423.

V. Intimem-se as partes, via DJE, quanto às informações prestadas pelo 

Juízo deprecado, notadamente, quanto à data de audiência designada.

VI. Após, volvam-me conclusos.

VII. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 411251 Nr: 16010-88.2015.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA FERREIRA MICCOLI - 

OAB:18366/MT, MÔNICA FURTADO DE OLIVEIRA - OAB:16.755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: annielen chiarelle de souza - 

OAB:12.325, Ligimari Guelsi - OAB:12582, Patricia Leda Vicari - 

OAB:13796

 Vistos etc.

I. Considerando o teor da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça no Expediente n. 0015868-11.2018.8.11.0000, a qual designou, em 

caráter excepcional e ad referendum, o Exmo. Juiz Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Diamantino, 

para, cumulativamente, jurisdicionar nesta 2ª Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá (Unidade II) a 

partir de 26/02/2018, até ulterior deliberação daquela Corte, revogando-se 

as Portarias nº. 692/2017 e 77/2017, devolvo o referido processo, sem 

decisão, à Secretaria desta Vara Especializada para posterior 

encaminhamento ao Juízo competente.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 318887 Nr: 18385-04.2011.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISVAL DIAS MENDES - 

OAB:3563, IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ - OAB:10842, JORGE 

DE MORAES FILHO - OAB:3964/MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4.066-B/MT, RAFAELA ZANELLA MORAES - OAB:22076/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE FRANCISCO DA 

SILVA SCHMITT - OAB:19.276, HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - 

OAB:14360/MT, MARIA JOSE BOBATO SCHMITT - OAB:13.925, 

TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - OAB:17.174, TARCISIO LUIZ BRUN 

- OAB:16191-O

 Vistos etc.

I. Considerando o teor da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça no Expediente n. 0015868-11.2018.8.11.0000, a qual designou, em 

caráter excepcional e ad referendum, o Exmo. Juiz Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Diamantino, 

para, cumulativamente, jurisdicionar nesta 2ª Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá (Unidade II) a 

partir de 26/02/2018, até ulterior deliberação daquela Corte, revogando-se 

as Portarias nº. 692/2017 e 77/2017, devolvo o referido processo, sem 

decisão, à Secretaria desta Vara Especializada para posterior 

encaminhamento ao Juízo competente.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 430499 Nr: 6144-22.2016.811.0042

 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: MMTB, PFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TN, FATB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2.915, heloisa Ferreira Miccoli - OAB:18366, HELOISA 

FERREIRA MICCOLI - OAB:18366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNIELEN CHIARELLE DE 

SOUZA - OAB:12325, EDENIR RIGHI - OAB:8484, LIGIMARI GUELSI - 

OAB:12.582

 Vistos etc.

I. Considerando o teor da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça no Expediente n. 0015868-11.2018.8.11.0000, a qual designou, em 

caráter excepcional e ad referendum, o Exmo. Juiz Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Diamantino, 

para, cumulativamente, jurisdicionar nesta 2ª Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá (Unidade II) a 

partir de 26/02/2018, até ulterior deliberação daquela Corte, revogando-se 

as Portarias nº. 692/2017 e 77/2017, devolvo o referido processo, sem 

decisão, à Secretaria desta Vara Especializada para posterior 

encaminhamento ao Juízo competente.

II. Intimem-se.
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III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338818 Nr: 20672-03.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO GUEDES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCINEIA APARECIDA 

MUNHOL DE OLIVEIRA - OAB:10131

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de julho de 

2018, às 13h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que participe do ato e 

acompanhe o mesmo.

III. Expeça-se mandado de intimação, para a vítima, as 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 431321 Nr: 7049-27.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOILVES KLEM RAMOS - 

OAB:13.100

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial. Atenda-se como requer.

Oficie-se à Comarca de Campo Grande solicitando informações a respeito 

do cumprimento da Carta precatória retro expedida.

Após, volvam-me conclusos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 490288 Nr: 29725-32.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NEUZA JUSTINA SUPRINO, Rg: 

7.034.628, Filiação: Manoel Justino Suprino e Julia Abilia Pereira, data de 

nascimento: 03/06/1969, brasileiro(a), natural de Floresta-PR, convivente, 

do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ?julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, 

confirmo a decisão liminar proferida, mantendo, destarte, as medidas 

protetivas em favor da vítima pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a 

partir da decisão que deferiu a presente medida, salvo se a vítima, ora 

autora, antes desse prazo, manifestar expressamente que não mais 

necessita das mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da 

continuidade das medidas protetivas de urgência em seu favor por mais 

tempo. Conste no expediente de intimação da sentença advertência de 

que, caso a vítima não compareça em juízo para pleitear a continuidade 

das medidas protetivas e comprovar a necessidade da continuação das 

mesmas, ficam, automaticamente, revogadas as medidas protetivas de 

urgência, concedidas, nesses autos, initio littis.?Publique-se a presente 

sentença no Diário de Justiça eletrônica, ex vi do teor talhado no 

preceptivo do art. 205, § 3º, do CPC.?Intimem-se as partes acerca desta 

sentença com os benefícios do art. 212 do CPC.?Sendo negativa a 

intimação da vítima da presente sentença por ter mudado de endereço, 

certifique-se nos autos se houve prévia comunicação no feito acerca da 

mudança de endereço. Sendo negativa a certidão, presume-se válida a 

intimação nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.XVIII.Decorrido 

o prazo de sem manifestação da vítima quanto à necessidade de 

manutenção das medidas protetivas; havendo medida de bloqueio de bens 

ou outras de natureza patrimonial e não existindo ação cível em curso 

nessa Vara tratando de partilha de bens, certifique-se nos autos e 

oficie-se ao Cartório competente informando sobre a revogação da 

medida.XIX.Decorrido o prazo sem manifestação da vítima quanto à 

necessidade de manutenção das medidas protetivas, havendo medida 

protetiva de suspensão de posse de arma de fogo, certifique-se nos 

autos e oficie-se ao superior hierárquico do agressor informando sobre a 

revogação da medida protetiva.XX.Sendo o réu pessoa pobre, isento-o do 

pagamento de eventuais custas processuais, na forma do art. 12 lei de 

assistência judiciária . Deixo de condenar o réu ao pagamento de 

honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem 

capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado.XXI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao feito principal eventualmente em trâmite.XXII.Após o 

trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se 

o feito ao arquivo.XXIII.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO PAULO SOARES 

PEREIRA, 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.: 508400 Nr: 1204-43.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGER FERNANDES - OAB:8343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Nogara de Castilho - 

OAB:8250/O

 Impulsiono o feito a fim de intimar o patrono do requerido para requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 508400 Nr: 1204-43.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGER FERNANDES - OAB:8343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Nogara de Castilho - 

OAB:8250/O

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da requerente para, no 

prazo legal, manifestar sobre certidão negativa do oficial de justiça de fl. 

199.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 379164 Nr: 20812-66.2014.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSM, LIDIANE DE SANTANA MARTINS, LIDIANE DE 

SANTANA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY MUNHOZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamille Clara Alves Adamczyk - 

OAB:13.494/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO BASILIO DE SOUZA 
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LIMA - OAB:10.183/MT

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da requerente para, no 

prazo legal, manifestar sobre certidão negativa do oficial de justiça de fl. 

199.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 409742 Nr: 14414-69.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO MONTEIRO PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:OAB/MT 6703

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de julho de 

2018, às 16h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que participe do ato e 

acompanhe o mesmo.

III. Expeça-se mandado de intimação, para a vítima, as 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 513222 Nr: 5860-43.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO VASCONCELOS MENDES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FIGUEIRA JUNIOR - OAB:11.988

 Vistos etc.

 I. Para cumprimento do ato deprecado designo audiência para o dia 08 de 

maio de 2018, às 15h45min.

II. Considerando que a testemunha a ser ouvido é policial civil, requisite-se 

sua apresentação ao Comando da Polícia Civil (CPP, art. 221, § 2º) .

III. Intimem-se via DJE o patrono do acusado Dr. Everaldo Batista Filgueira 

Junior OAB/MT 11.988 para que tomem ciência e participem do ato.

IV. Ciência ao Ministério Público.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 347107 Nr: 7756-97.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RAMOS DE FIGUEIREDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DE FREITAS - OAB:

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de julho de 

2018, às 16h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que participe do ato e 

acompanhe o mesmo.

III. Expeça-se mandado de intimação, para a vítima, as 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 140068 Nr: 7390-97.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de julho de 

2018, às 14h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que participe do ato e 

acompanhe o mesmo.

III. Expeça-se mandado de intimação, para a vítima, as 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 140068 Nr: 7390-97.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877

 31/07/2018 as 14h30min

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 427560 Nr: 2894-78.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI ROBERTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3574

 Vistos etc.

Considerando que este Magistrado se encontra com voo marcado para 

participar de curso em Brasília, devidamente autorizado pelo Tribunal de 

Justiça, necessitando, assim, se ausentar, redesigno o presente ato para 

o dia 01 de agosto de 2018 às 16h30min.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 429139 Nr: 4609-58.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO ALVES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de julho de 
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2018, às 15h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que participe do ato e 

acompanhe o mesmo.

III. Expeça-se mandado de intimação, para a vítima, as 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 414195 Nr: 19151-18.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO RIBEIRO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila Michiko - 

OAB:16962/MT

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de agosto de 

2018, às 13h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se o Núcleo de Prática de Jurídica da UNIC II para que participe do 

ato e acompanhe o réu.

III. Expeça-se mandado de intimação, para a vítima, as 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 504591 Nr: 43606-76.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frank Antonio da Silva - 

OAB:12.372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) Frank Antonio da 

Silva para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa correspondente 

à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º do CPC, bem 

como comunicação do fato à OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 406525 Nr: 11119-24.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19119/MT

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de agosto de 

2018, às 14h00min, conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se o Núcleo de Prática de Jurídica da UNIC II para que participe do 

ato e acompanhe o réu.

III. Expeça-se mandado de intimação, para a vítima, as 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 164702 Nr: 12016-28.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FIGUEIREDO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Luiz de França Dias - 

OAB:16.408

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de julho de 

2018, às 16h00min, conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que participe do ato e 

acompanhe o mesmo.

III. Expeça-se mandado de intimação do réu para que compareça ao ato.

IV. Intimem-se

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341870 Nr: 1711-77.2013.811.0042

 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: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE APARECIDA MACIEL 

SILVA - OAB:15.141, MANOEL CESAR DIAS AMORIM - OAB:6470/MT

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de julho de 

2018, às 15h30min.

II. Intime-se via DJe o patrono do requerido para que tome ciência do ato.

 III. Após, abra-se vista a Defensoria Pública cível para que tome ciência 

do ato.

IV. Expeça-se mandado para intimação das partes para que compareçam 

ao ato.

V. Nos termos do determinado no artigo 455, do CPC , cabe ao advogado 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, 

observando-se o disposto no § 1º e seguintes do mesmo dispositivo.

VI. Intimem-se as testemunhas eventualmente arroladas pela Defensoria 

Pública, conforme determina o inciso IV, §4º, do artigo 455, do CPC. 

Conste no expediente a advertência do disposto no §5º, do mesmo 

dispositivo legal.

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 461059 Nr: 907-70.2017.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÍLIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:17327, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES 

FERREIRA - OAB/MT 7.900 - OAB:7900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FRANCISCO CRUZ - 

OAB:17195/MT

 Autos n. 907-70.2017.8.11.0005.
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I. Em detida análise dos autos, constato que a decisão de fls. 299/302 não 

delimitou as questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória, especificando os meios de prova, conforme exige o artigo 357, 

inciso II, do Código de Processo Civil. É inviável, portanto, o início da fase 

probatória sem a especificação desses pontos.

Nesse aspecto, em relação a demanda principal delimito a questão 

probatória nos seguintes pontos: (i) período da união estável; (ii) 

patrimônio adquirido durante o período de união estável; (iii) utilização de 

interpostas pessoas com a finalidade de ocultar patrimônio; (iv) alimentos 

para autora e, se for o caso, o valor.

No que se refere a reconvenção fixo como ponto controvertido: (i) 

investimento do contestante em obra de engenharia na residência 

localizada no bairro Jardim Itália II.

Posto isso:

(i) em complemento a decisão de fls. 299/302 fixo os pontos 

controvertidos anteriormente mencionados;

(ii) delimito a 03 o número de testemunhas para cada fato, nos termos do § 

6º do artigo 357 do Código de Processo Civil. Aliado a isso, com 

fundamento nos deveres de cooperação e boa-fé a parte deve informar, 

em 10 dias, a finalidade da oitiva de cada testemunha.

II. É necessário assegurar as partes a preparação para audiência de 

instrução, ante a delimitação probatória do item I. Assim, é prudente 

redesignar a audiência de instrução para o dia 06 de abril de 2018, às 

15:30 horas.

III. Conforme se evola da petição de fls. 317/318, o réu teve acesso aos 

documentos de fls. 207/209 em decorrência da relação profissional com a 

autora. Essa situação deve ser esclarecida durante a instrução, sendo 

precipitado determinar o desentranhamento neste momento.

Posto isso, indefiro o pedido de fls. 312/313.

IV. Int.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 98700 Nr: 2549-49.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, IPSM, 

VHPSM, IPSM, LPSM, EMPS, ACS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Almeida Freitas - 

OAB:727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 98700-Marillian Vitória Alves 

de Farias - OAB:19.509/O, Giuliano Martins Medeiros - 

OAB:21774-A, Terência Spedita Santos - OAB:6186

 URGENTE

Vistos etc...,

 1) Diante das informações constantes às folhas 288/346, bem como do 

parecer do Ministério Público às folhas 350/351, designo Audiência de 

Justificação para o dia 22/03/2018 às 14:00 horas, para a oitiva das 

partes e das crianças.

2) Intimem-se os genitores Paulo Fabrinny Medeiros e Letícia Palma Simão 

Medeiro, bem como os avós maternos, Antônio Caetano Simão e Elza 

Madalena Palma Simão, para que, compareçam a audiência acima 

designada para serem ouvidos por este Juízo; Conste no mandado que no 

dia da audiência os guardiões deverão estar acompanhados das crianças 

Isadora, Victor Hugo e Igor, para serem também ouvidos;

3) Publique-se a presente decisão para ciência dos advogados Terência 

Spedita Santos OAB/MT 6.186 e Moacir Almeida Freitas OAB/MT 727;

4) Notifique-se o Ministério Público, dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

Juizados Especiais Cíveis

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adauto dos Santos Reis

 Cod. Proc.: 15676 Nr: 963-19.2007.811.0054

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Eduardo Rossi Nassif

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMA Prestadora de Serviços Póstumos, 

Paulo de Tarso Gaelano Cruz, Valéria da Costa Galeano Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielly Crizolle da Silva - 

OAB:20932, LARISSA MITER SIMON - OAB:21400/O, Tatiana Barbosa 

Farias Machado - OAB:11120/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielly Crizolle da Silva - 

OAB:20932, BARBARA LENZA LANA - OAB:10.991, Nestor Fernandes 

Fidelis - OAB:6006/MT

 Considerando que é missão deste Quinto Juizado Especial Cível fornecer 

a melhor prestação jurisdicional, e considerando a informação contida no 

Ofício Circular n.º 390/2013-DAJE, e Consulta 36/2012 – Protocolo 

0087374, serve a presente certidão para informar as partes que os 

presentes autos foram distribuídos no Sistema Projudi sob o 

n.º.8011741-71.2007.811.0001.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 15333 Nr: 660-05.2007.811.0054

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia de Souza Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Bergamo - 

OAB:10497-A/MT, Marielle Orrigo Ferreira Mendes - OAB:10.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Sampaio de 

Siqueira - OAB:9.259/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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adauto dos Santos Reis

 Cod. Proc.: 12584 Nr: 126-95.2006.811.0054

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franco Andry Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro Centro Oeste S/A (Claro Região Centro 

Oeste)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6.040/MT

 Considerando que é missão deste Quinto Juizado Especial Cível fornecer 

a melhor prestação jurisdicional, e considerando a informação contida no 

Ofício Circular n.º 390/2013-DAJE, e Consulta 36/2012 – Protocolo 

0087374, serve a presente certidão para informar as partes que os 

presentes autos foram distribuídos no Sistema Projudi sob o n.º. 

8010046-19.2006.811.0001.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 13480 Nr: 426-57.2006.811.0054

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dayse Rosane Freitas Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Oliveira Ferreira, Alexsandra Oliveira 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE HELENA MARTINS 

MIGUEL ARAUJO - OAB:12064, LUIZ FERNANDO DA SILVA - 

OAB:17657, Rodrigo Luis Gomes Penna - OAB:9.998/MT, Vanessa 

de Holanda Tanigut - OAB:2.596/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Molina Barcellos - 

OAB:8591/MT

 Considerando que é missão desde Quinto Juizado Especial fornecer a 

melhor prestação jurisdicional, e considerando a informação contida no 
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Oficio Circular n° 390/2013 - DAJE, e Consulta 36/2012 - Protocolo 

0087374, serve a presente certidão para informar as partes que os 

presentes autos foram distribuídos no Sistema Projudi sob n° 

8010047-04.2006-811.0001

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 124843 Nr: 5807-36.2017.811.0062

 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: Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laerte Lannes da Costa, Pedro Antonio 

Ribeiro, Representante Legal - RM Marketing e Publicidade Ltda (Jornal O 

Mato Grosso)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA HELENA SILVA ROSA - 

OAB:22168/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís paulo Alencar de 

Oliveira - OAB:OAB/MT 17.536, MÁRCIO JOSÉ NEGRÃO MARCELO - 

OAB:278108

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. JOSÉ ANTONIO ROSA - OAB/MT 

5.493 E DRA. MARIA HELENA SILVA ROSA - OAB/MT 22.168 (ADVS. DO 

QUERELANTE - ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO), PARA 

COMPARECEREM EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR DESIGNADA PARA 

24/01/2018 ÀS 15:00 HORAS, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DESTE 

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO. É O QUE TENHO A CERTIFICAR. 

ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 126287 Nr: 503-22.2018.811.0062

 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): Jose Euripedes Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Cisneiro Rodrigues - 

OAB: 19.032/MT

 CERTIFICO que enviei via DJE a intimação para o(s) advogado(s) da(s) 

parte(s) comparecer(em) na Sala de Audiências deste Jecrim, a fim de 

participar da Audiência de Preliminar designada para o dia 12 de abril de 

2018, às 09:30 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 114539 Nr: 1646-17.2016.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Jose de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filipe Bruno dos Santos - 

OAB:OAB/MT 17.327

 Visto.

Em razão da participação deste magistrado no evento "Justiça 

Restaurativa: fundamentos, princípios e valores", que será realizado pela 

ENFAM em Brasília/DF, no período de 20 a 23/03/2018, a audiência 

designada para a data de 20/03/18 restou prejudicada.

 Assim sendo, redesigno a presente para 05.04.2018 às 15:00 horas.

Dê-se ciência ao Ministério Público e aos presentes.

Intimem-se os ausentes.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 127342 Nr: 1544-24.2018.811.0062

 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): Michael César Barbosa Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que a vítima compareceu neste Juizado Especial Criminal, 

requerendo a redesignação de audiência preliminar, posto que, consoante 

comprovante da ordem de serviço em anexo, estará em viagem em razão 

de seu trabalho. Assim, em decorrência do princípio da informalidade e da 

economia processual, desde já, redesigno a Audiência Preliminar para a 

data de 26/04/2018 às 13:30h. Nada mais.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-18 EXCEÇÕES

Processo Número: 1000517-75.2018.8.11.0001

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 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. 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. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-45.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDEROMES ALVES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE DA SILVA REZENDE OAB - GO30504 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIANE RODRIGUES DE MIRANDA (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 

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: 1000549-80.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT0012264A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZORAIDE OLIVEIRA SOARES (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 
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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: 1000554-05.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLE CRISTIANE ROSSETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-66.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDEROMES ALVES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE DA SILVA REZENDE OAB - GO30504 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIANE RODRIGUES DE MIRANDA (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. 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. 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: 0505726-24.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDA LORIS AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/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 da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Posto isto, satisfeita a obrigação, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil/2015. Sem custas. Publicada no Sistema PJe. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501253-29.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARVELINA NERIS DE ASSUNÇÃO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARVELINA NERIS DE ASSUNÇÃO OAB - MT6464/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Vistos, etc. A parte executada comprovou o pagamento. A 

parte exequente se manifestou requerendo o levantamento dos valores e 

indicando a conta do autor para o desiderato (id , de modo que demonstra 

tacitamente a concordância com a quitação, o que denota reconhecer que 

a obrigação foi completamente satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento nos artigos 924, II, do 

Código de Processo Civil. Segue o alvará. Publique-se. Intime-se. 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000080-68.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORION DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLINE LOPES DE JESUS OAB - MT21413/O (ADVOGADO)

FERNANDA FERNANDES DE SOUZA OAB - MT21595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003095-79.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLINE LOPES DE JESUS OAB - MT21413/O (ADVOGADO)

FERNANDA FERNANDES DE SOUZA OAB - MT21595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 
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partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 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. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLALDIMIR APARECIDO SILVA (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000787-36.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MOREIRA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT0006911A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Deste modo, DECLARA-SE a ocorrência da prescrição da 

pretensão autoral, e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/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. 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. Transitada em julgado, arquive-se com as anotações de praxe. 

Publicada no PJE. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1028858-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANISIO ROSA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA OAB - MT23324/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Posto isto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do CPC/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. Arquive-se com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003230-57.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CELIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação 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. Cuiabá, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000092-48.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD GONCALVES TOMITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE SAO PAULO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (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, de ofício, reconhece-se e declara-se a 

incompetência territorial do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá 

para processar e julgar a presente demanda, e julga-se extinto, sem 

resolução do mérito, o presente feito, na forma do artigo 51, III, da Lei 

9.099/1995. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 27, da Lei nº 

12.153/09). Transitada em julgado, ao arquivo. Publique-se. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000131-45.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA GAUTO MEDEIROS OAB - MT21044/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Considerando que as ações idênticas se referem a mesma 

certidão de honorários advocatícios da ação de procedimento ordinário n° 

3772-95.2015.811.0040, RECONHECE-SE, de ofício, e DECLARA-SE a 

l i t ispendência deste processo em re lação aos autos 

n°1000131-45.2018.8.11.0001 e JULGA-SE EXTINTO o 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016629-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECIANE CRISTINA SANCHES OAB - MT14513/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (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, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial visando a declaração de nulidade do Processo 

Administrativo nº 011/2016/CFISC/DETRAN-MT, e, em consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 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. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002561-04.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO PEREIRA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT0010130A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva 

da parte reclamada, quanto ao pedido de restituição da contribuição 

posterior a janeiro/2015, RECONHECE-SE a ocorrência da prescrição da 

pretensão autoral, considerando prescrito o período de janeiro/2012 a 

setembro/2012, e JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

condenar a parte reclamada a restituir os valores descontados sobre a 

remuneração de gratificação não incorporada ao salário, a título de 

contribuição previdenciária do período de período de outubro/2012 até 

dezembro/2014, acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de 

Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde a citação e 

juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em 

julgado, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 

12.153/09, limitando o valor da execução ao teto dos Juizados Especiais e 

EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001825-83.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIZA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DE MIRANDA OAB - MT0013938A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. 

Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 2 de março 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: 1001413-55.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (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 PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR A 

NULIDADE do contrato temporário e CONDENAR a parte reclamada a pagar 

a parte reclamante o valor de 8% sobre a remuneração bruta 

(correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador 

a título de FGTS) referente ao contrato pactuado de 17/05/2012 a 

16/02/2016, considerando-se o período não prescrito, as tabelas de 

cálculos e fichas financeiras, acrescidos de juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo 

mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E[2], a partir do 

vencimento de cada parcela, respeitando o teto dos juizados especiais. 

Por consequência, EXTINGUEM-SE os processos, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Intime-se a parte reclamante 

para apresentar as fichas financeiras do período não prescrito e a planilha 

de cálculo, bem como a Lei Municipal que alega que alterou o regime para 

estatutário, para fins de futura execução. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy 

Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 
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baixas necessárias. Publicada no sistema 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500802-67.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MANOEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento nos artigos 924, II, do Código de Processo Civil. 

Segue o alvará. Publique-se. Intime-se. Após o processamento, 

arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. 

” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002131-86.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MORO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA RIBEIRO OAB - MT15386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALMAR BUSNELLO OAB - 256.177.148-21 (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento nos artigos 924, II, do Código de Processo 

Civil.Segue o alvará. Publique-se. Intime-se. Após o processamento, 

arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de 

Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-90.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT0016236A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos descritos na peça inicial. E por consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001166-74.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON LOPES DE CARVALHO (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 da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos descritos na inicial, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC/15. 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 MMª. 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 pelo Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no Sistema Pje. Cuiabá, 25 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: 1017808-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMILDES MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES OAB - MT0010226A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de 

dano moral formulado na inicial e, de consequência, EXTINGUE-SE o 

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

CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019315-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SANTANA YULE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SANTANA YULE OAB - MT21909/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 
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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. Cuiabá, 30 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: 1002377-48.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE CORDEIRO DANTAS RIBEIRO (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 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. 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002571-48.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE SOUZA ROSA (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 da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Posto isto, ACOLHE-SE a prescrição e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso II, do CPC/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. Decorrido o prazo recursal sem impugnação à 

sentença, arquive-se com as baixas necessárias. 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. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Cuiabá-MT, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-70.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

M M VIANA DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 08/05/2018, Hora: 10:10, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: "... Designe-se audiência de 

conciliação. Apresentada a contestação conclusos para a análise do 

pedido de tutela de urgência. Cite-se com as advertências legais, 

especialmente para a parte requerida apresentar a documentação de que 

disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, 

Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500864-10.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “ Vistos, etc. Intime-se a parte autora para indicar o número da 

sua conta corrente para depósito da importância devida pelo requerido, 

conforme artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 10 (dez) 

dias. Cumprida a obrigação, expeça-se alvará judicial. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502604-66.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA LUIZA DE MATOS PALMIERE OAB - MT0012053A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Vistos, etc. Intime-se a parte autora para indicar o número 

da sua conta corrente para depósito da importância devida pelo requerido, 

conforme artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 10 (dez) 

dias.Cumprida a obrigação, expeça-se alvará judicial. 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: 1002432-96.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA MARQUES DE ARAUJO (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 da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos descritos na inicial, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 
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processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC/15.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 MMª. Juíza de Direito.Joselaine 

Duarte GonzagaJuíza LeigaSENTENÇAVistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Publicada no 

Sistema Pje.Cuiabá, 26 de janeiro de 2018.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002708-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DA SILVA MAIZMAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO OAB - MT23651/O (ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/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 da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial e 

CONDENA-SE o Estado de Mato Grosso a pagar ao requerente o montante 

de R$ 15.691,90 (quinze mil seiscentos e noventa e um reais e noventa 

centavos), a título de ajuda de custo, cujo valor deve ser acrescido de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei 9.494/97) a 

partir da citação e correção monetária da data em que o pagamento 

deveria ter ocorrido (06/2017) com base no IPCA-E (ADI 4425 - STF), 

respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos 

dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09, e, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Joselaine Duarte 

GonzagaJuíza LeigaSENTENÇAVistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.Publicada no PJe.Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2018.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002724-81.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEMISTOCLES ALVES DE ARAUJO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO OAB - MT23651/O (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial e 

CONDENA-SE o Estado de Mato Grosso a pagar ao requerente o montante 

de R$19.727,20 (dezenove mil setecentos e vinte e sete reais e vinte 

centavos), a título de ajuda de custo, cujo valor deve ser acrescido de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei 9.494/97) a 

partir da citação e correção monetária da data em que os pagamentos 

deveriam ter ocorridos (03/2015) e (06/2017) com base no IPCA-E (ADI 

4425 - STF), respeitado o teto de 60 (sessenta) salários mínimos dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos dos artigos 38 e 39 da 

Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09, e, por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC.Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Joselaine Duarte 

GonzagaJuíza LeigaSENTENÇAVistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.Publicada no PJe.Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2018.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503471-93.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHUCYRLLENE CAMPOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA LEIA DA SILVA OAB - MT12164/O (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-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. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 

de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Intime-se a 

parte autora para apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito observando os requisitos do art. 534 do Código de Processo Civil, 

os parâmetros fixados na sentença e o limite fixado no art. 2º, caput, da 

Lei 12.153/09. Após, conclusos. 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: 1001172-18.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE SOUZA ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT14811/O-O (ADVOGADO)

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, incisos I, do 

CPC/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 CamargoJuíza 

LeigaSENTENÇAVistos, 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.Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquive-se.Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2018.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e SilvaJuíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000159-13.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL FONSECA NEGRAO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MISAEL FONSECA NEGRAO OAB - MT24112/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (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, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil.Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Ingridy Taques 

CamargoJuíza LeigaSENTENÇAVistos, etc.Homologa-se, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95.Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias.Publicada 

no PJe.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501852-31.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BALBINA DE SOUZA (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: “Intime-se a parte autora para apresentar cálculo com o 

demonstrativo discriminado na forma descrita no art. 534 do Código de 

Processo Civil, observando o limite de alçada dos Juizados Especiais no 

art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) dias.No caso de 

cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de diferenças 

oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor 

- URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação também 

respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 005[1] 

da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, item II, fazendo 

a precisa indicação das normas alusivas a restruturação remuneratória da 

carreira bem como apresentando, se for o caso, os respectivos 

comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no prazo de 30 

(trinta) dias. Após, conclusos. 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: 0502145-64.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA OAB - MT0002781A 

(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. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 

de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Intime-se a 

parte autora para apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito observando os requisitos do art. 534 do Código de Processo Civil, 

os parâmetros fixados na sentença e o limite fixado no art. 2º, caput, da 

Lei 12.153/09. Após, conclusos. 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: 1001655-14.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CORREIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para CONDENAR o 

requerido a pagar a importância de R$ 8.452,14 (oito mil quatrocentos e 

cinquenta e dois reais e quatorze centavos) referente à diferença do 

auxilio fardamento, acrescidos dos juros aplicáveis à caderneta de 

poupança (Art. 1º-F da Lei 9.494/97) a partir da citação e correção 

monetária desde a data do requerimento (ou seja, 07/07/2014 - id. 

8316371 - Pág. 1) até 25/03/2015 com base na TR, e após pelo IPCA-E 

(ADI 4425 - STF), nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 

27 da Lei 12153/09, afastando-se a incidência de imposto de renda 

decorrente da natureza indenizatória, e, de consequência, EXTINGUE-SE o 

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

CPC/2015.Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito.Joselaine Duarte GonzagaJuíza 

LeigaSENTENÇAVistos, 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.Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2018.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e SilvaJuíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015481-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FABIANA LEAO DE BARROS OAB - MT12366/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “ Vistos, etc. Recebe-se a emenda à inicial (ID. 9797173). 

Considerando o quadro clínico da parte autora e a aparente ausência de 

interesse em transigir, dispensa-se a realização de audiência de 

conciliação com amparo no Enunciado nº 01, aprovado pelos Juízes de 

Direito do Juizados da Fazenda. No entanto, faculta-se às partes a 

possibilidade de manifestar interesse na sua realização, no prazo de 5 

(cinco) dias. Cite-se o requerido MTPREV para contestar a ação no prazo 

de 30 (trinta) dias (Enunciado nº 01), e no mesmo prazo, trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Ofertada resposta, à impugnação. Após, 

conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza 

de Direito ” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA
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Processo Número: 1005588-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Considerando que não foi recolhido o preparo, 

intime-se a parte autora para que o faça em 48h, sob pena deserção. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. ” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000134-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA BORGES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELISA BORGES MONTEIRO BRITTA OAB - MT4261/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. Intime-se a parte autora para emendar a inicial e 

juntar, no prazo de 15 dias: 1) comprovante de endereço e extrato 

financeiro dos dois vínculos relativo ao ano de 2017; 2) cópia do 

requerimento administrativo que requereu a suspensão do desconto que a 

autora informa ter sido protocolado no dia 06/10/2017 e o extrato do 

andamento do processo administrativo. Após, conclusos. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. ” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000193-85.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BUENO PROJETOS FLORESTAIS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER BUENO DA SILVA OAB - SP208445 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO MACIEL (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, 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 GonzagaJuíza 

LeigaSENTENÇAVistos, 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 

SilvaJuíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 093, DE 14 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 Dias Reis, por 

intermédio do Ofício nº 010-2018-Gab. datado de 13.03.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear o Senhor Vanderson dos Reis, portador da Cédula de 

Identidade RG - 18113613 SSP- MT, cadastrado no CPF 036.389.671-66, 

para exercer o cargo de Assessor de Gabinete II, 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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000492-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RUIZ CAVALCANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PERFECT FLIGHT ESCOLA DE AVIACAO CIVIL DE RONDONOPOLIS LTDA - 

ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº1000492-27/2017 

Ação: Cobrança Autor: Felipe Ruiz Cavalcante. Réu: Perfect Flight Escola 

de Aviação Civil de Rondonópolis. Vistos, etc. Analisando os termos do 

petitório de (fl.64), hei por bem em deferir o pedido e, via de consequência, 

determino a citação da parte autora 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 autora, para manifestação em (5) cinco dias, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 06 de outubro de 2017. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009916-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO VINICIUS LESSA GATTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT0006370A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANIBAL SEGUNDO (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

12239026.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004182-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO NUNES MORENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY DA COSTA CAMPOS OAB - MT0016944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROO ARMAZENS GERAIS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004182-30/2017 Ação: Consignação em Pagamento Autor: Marcelo 

Nunes Moreno. Ré: Roo Armazéns Gerais Ltda. Vistos em correição. 

Considerando os termos do petitório de (fls.65/66), determino que se 
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cumpra o despacho de (fls.62/63), no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 25 de setembro de 2017. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001689-80.2017.8.11.0003

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:

ALINE FERNANDA PERIN CALERA (EXECUTADO)

JOSE RICARDO CALERA (EXECUTADO)

JOSE GERALDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

SILVIA HELENA SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

TEC CONTROL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A 

AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste sobre a certidão de ID 11144014.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005938-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RW COMERCIO DE SOM E ACESSORIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

KLEBER MIRANDA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão de ID 12246154.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003444-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR OAB - MS0016956A 

(ADVOGADO)

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN OAB - MS0003556A (ADVOGADO)

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENITO VICENTE DE SOUZA (RÉU)

DENUNCIADO À LIDE - BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS (RÉU)

M. C. Ferreira ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHIARA MELINA NEVES DE OLIVEIRA OAB - SP279829 (ADVOGADO)

JOAO PAULO SILVEIRA LOCATELLI OAB - SP242161 (ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar sobre a certidão de ID 12247756.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 814008 Nr: 882-14.2016.811.0003

 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: ABNAEL TOLOI DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTRO E RIGOTI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA FRANCISCA DE 

FREITAS - OAB:20673/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO TURCATO - 

OAB:8127/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007, 

impulsiono o feito para intimação da advogada do autor, para requerer o 

que de direito, em face do retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, 

bem como para manifestar-se sobre o petitório de fls. 99/100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 733120 Nr: 13185-65.2013.811.0003

 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: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTM CONSTRUCOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PENALVA VERDOLIN - 

OAB:11066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZÂNGELA SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:4654/MT, KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16.240, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT

 Do advogado da parte autora para, em 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 252/260, interposto pela 

parte embargada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 92403 Nr: 3784-33.1999.811.0003

 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: MANOEL CASTOR DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELFINA CAVALCANTE NELSON, GESDA 

GENTIL DE SOUZA, JOSE ROCHA DE SOUZA, WALTER MENDES DE 

FREITAS, EVA NELSON DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON NEY RIBEIRO VILELA - 

OAB:508-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Francisco de Macêdo - 

OAB:4763, JOSE FRANCISCO MACEDO - OAB:4763/MT

 Do advogado Geraldo Roberto Pesce, para no prazo de (5) cinco dias, 

retirar o ofício de fls. 188, conforme requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 822471 Nr: 3762-76.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMARO RODRIGUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 Do advogado da parte requerida para, em 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 233/240, interposto pela 

parte requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 833242 Nr: 6614-73.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDES BINKOSKI KRUPEK, ANDREIA MACHADO KRUPEK

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN MARCEL PAISANI - 

OAB:OAB/PR 45467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIRY ANTONIO DA SILVA 

AVILA - OAB:MS/6.090, THAYS DA SILVA ROSA SCHWANZ - 

OAB:OAB/MS12963, THIAGO JOVANI - OAB:OAB/MS 11.736

 Do advogado das partes requerentes para, em 15 (quinze)dias, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 69/94, 

interposto pela parte requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 789026 Nr: 9822-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEIA COLOMBO DO PRADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A

 Do advogado da parte executada, para efetuar o pagamento das custas 

finais nos seguintes valores: Custas Judiciais - R$ 335,45 (trezentos e 

trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos); Taxa Judiciária - R$ 

126,39 (cento e vinte e seis reais e trinta e nove centavos) e ao Cartório 

Distribuidor no valor de R$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa 

centavos), via depósito bancário, Banco do Brasil S/A, agência 0551-7, 

conta corrente nº. 44.017-5, nominal a Edilma Braga (Cartório Distribuidor), 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 724652 Nr: 5631-79.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL VICENTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 Do advogado da parte requerida para, em 15 (quize) dias, apresentar 

contrarrazões quanto ao Recurso de Apelação de fls. 105/155, interposto 

pela parte requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 401956 Nr: 15481-70.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VALMIR WINGENBACH, LUIZ ANTONIO TABORDA 

WINGENBACH, ZANI CRISTINA WINGENBACH

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

SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA CALIL ALVES 

CARNEIRO - OAB:OAB/SP 234.202

 Do advogado das partes exequentes para, em 5 (cinco) dias, manifestar 

nos autos quanto aos embargos de declaração de fls. 461/462, 

interpostos pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 815719 Nr: 1453-82.2016.811.0003

 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: EXPEDITO MENDES DE ARRUDA

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

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 Do advogado da parte autora para, em 15 (quinze) dias apresentar 

contrarrazões quanto ao Recurso de Apelação de fls. 93/100 interposto 

pela parte requerida.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 727739 Nr: 8594-60.2013.811.0003

 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: VALTER ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 768961 Nr: 1689-68.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPN INDUSTRIA, COMÉRCIO E 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Requerido(a): Elpn Industria, Comércio e 

Distribuidora de Bebidas Ltda Me, CNPJ: 17757314000136, brasileiro(a), 

natural de Acorizal-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Rio Grande do Sul 

N°3314, Qd. 50, Lote 5/6, Bairro: Jardim Belo Horizonte, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Finalidade:tem por finalidade a I N T I M A Ç Ã O de Vossa Senhoria, na 

qualidade de representante legal da parte requerida, por todo o conteúdo 

do despacho ao final transcrito, para, em quinze dias, cumprir a obrigação, 

efetuando o pagamento de R$ 136.611,70 (cento e trinta e seis mil 

seiscentos e onze reais e setenta centavos), sob pena de em não o 

fazendo incidir a multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, isso nos termos 

da decisão de fl. 48.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos em correição.Considerando que a parte 

executada não fora intimada para cumprir a obrigação, conforme 

devolução das cartas de (fl.54; fl.56), hei por bem em determinar sua 

intimação por edital, com prazo de (20) vinte dias.Transcorrido o prazo, o 

que deve ser certificado, dê-se vista à parte exequente, para que requeira 

o que de direito, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 19 de setembro de 2017.Dr. Luiz 

Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:056/2007 CGJ

Nome e Cargo do digitador:Analista Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 803489 Nr: 15730-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabrica Quimica, Petroleo e Derivados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ouro Grãos Comercio de Cereais Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BARROS AMARAL - 

OAB:8169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Ouro Grãos Comercio de Cereais 

Ltda Me, CNPJ: 17444797000119, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, 

solteiro(a), Endereço: Avenida João Ponce de Arruda 1440, Bairro: Centro, 

Cidade: Rondonópolis-MT

Resumo da Incial:A exequente é credora da executada na importância de 

R$ 17.309,90 (dezessete mil, trezentos e nove reais e noventa centavos), 

todas as obrigações de pagamento já tiveram vencimento em datas 

passadas, mas não houve liquidação. Dá-se o valor da causa em R$ 

25.367,04 (vinte cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e quatro 

centavos).

Decisão/Despacho:Vistos, etc...Considerando os termos do petitório de 

(fls.67/verso), hei por bem em deferir parcialmente o pedido e, via de 

consequência, determino a citação da empresa 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.Deverá ainda a parte exequente, 

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 

exequente, para manifestação em (5) cinco dias, após 

conclusos.Intime-se. Cumpra- Rondonópolis, 29 de janeiro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio S Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Nome e cargo do digitador:Analista Judiciária
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Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:056/2007 CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 819768 Nr: 2829-06.2016.811.0003

 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: GILMAR SANTOS DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE IMOBILIARIA CELLOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Sociedade Imobiliaria Cellos Ltda, 

CNPJ: 03836541000142, brasileiro(a), Endereço: Avenida Dom Osorio, Nº 

343, Bairro: Santa Cruz, Cidade: Rondonopolis-MT

Resumo da Incial:O requerente e proprietário do lote 354, desde 1999. 

Entretanto ao lado de seu imóvel ficou uma área 10x10, sem utilização.A 

partir desta data supracitada o requerente começou a ocupar essa área. 

O autor nunca sofreu qualquer tipo de contestação ou imopugnação por 

parte de quem quer que seja, sendo sua posse, mansa, pacífica e 

ininterrupta durante esse tempo.Dá-se à causa o valor de R$ 8.296,59 ( 

oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

Decisão/Despacho:Vistos em correição.Analisando os termos do petitório 

de (fl.87), hei por bem em deferir o pedido e, via de consequência, 

determino a citação da parte ré 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 autora, para manifestação em (5) cinco dias, após 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 19 de setembro de 2017. 

Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Nome e cargo do digitador:Analista Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:056/2007 CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 756805 Nr: 11377-88.2014.811.0003

 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: THEREZINHA PORTO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA AMARAL DE FIGUEIREDO, 

ANTONIO PIMENTEL DA SILVA, HAROLDO PINTO, ROSANGELA 

AUXILIADORA GARCIA PERES, MARCO ANTONIO ALVES, ARTHUR DE 

LIMA LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO CASTILHO SOARES - 

OAB:MT/11.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CORBINIANO AMARAL NETTO 

- OAB:87065, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - OAB:15310, MARCINO 

FERREIRA - OAB:12485/MT, MARCINO FERREIRA - OAB:OAB/MT12485, 

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Haroldo Pinto, Cpf: 11003227104, Rg: 

716 193 SSP MT Filiação: Antônio Pinto e Agostinha Olimpia de Jesus, data 

de nascimento: 04/01/1956, brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, 

divorciado(a), empresário, Endereço: Rua Afonso Pena , 533,Andar 11, 

Apto 110, Bairro: Centro, Cidade: Rondonópolis-MT

Resumo da Incial:Em 28/02/1978 a requerente adquiriu de Maria Abadia 

Machado um imóvel constituído pelo lote terreno, situado na Vila Mariana 

desta urbe. Tal terreno fazi parte de um loteamento, que anteriormente era 

de propriedade de Maria Aparecida Amaral de Figueiredo. Após 36 anos a 

requerente conseguiu provisão financeira para tranferir a propriedade do 

bem para o seu nome, ao se dirigir ao Cartório do 1° Tabelionato e Registro 

de Imóveis de Rondonópolis, para dar incício a transferência, juntamente 

com o procurador da antiga proprietária, constatou que já havia sido 

transmitida a propriedade para outrem. Dá-se a causa no valor de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais).

Decisão/Despacho:Vistos, etc...Analisando os termos do petitório de 

(fl.193), hei por bem em deferir o pedido e, via de consequência, determino 

a citação do réu Haroldo Pinto 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 autora, para manifestação em (5) cinco dias, após 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 23 de novembro de 2017. 

Dr. Luiz Antonio Sari,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.: 802108 Nr: 15227-19.2015.811.0003

 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: RILDO OLIVEIRA DE SOUZA BONFIM, THAMARA 

THAYTIRA PEREIRA

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA CAROLINA SOARES 

ARANTES - OAB:OAB/MT16.306-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT

 Impulsiono os autos para intimação da advogada do autor, para no prazo 

legal, retirar dos autos a certidão requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 356033 Nr: 11026-33.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANA E SILVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTEM CONSTRUCOES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, JOSE NETO DE BRITO MARTINS, GENI BRITO 

DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT

 Do advogado da parte autora para, em 5 (cinco) dias, manifestar sobre o 

despacho de fls. 238.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000492-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RUIZ CAVALCANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PERFECT FLIGHT ESCOLA DE AVIACAO CIVIL DE RONDONOPOLIS LTDA - 

ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS NÚMERO DOS 

AUTOS: 1000492-27.2016.8.11.0003 - Proceso Judicial Eletrônico 

CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) REQUERENTE(S): AUTOR: 

FELIPE RUIZ CAVALCANTE REQUERIDO(A,S): RÉU: PERFECT FLIGHT 

ESCOLA DE AVIACAO CIVIL DE RONDONOPOLIS LTDA - ME 

CITANDO(A,S): Nome: PERFECT FLIGHT ESCOLA DE AVIACAO CIVIL DE 

RONDONOPOLIS LTDA - ME Endereço: RUA ARIADNE FELTRIN CAMPOS, 

461, VILA AURORA II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-114 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/06/2016 VALOR DO DÉBITO: R$ R$ 

11.100,00 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte(s) acima qualificada(s), 

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, integrar a relação processual. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta Felipe Ruiz Cavalcante em face 

da Perfect Flight Escola de Aviação Civil de Rondonópolis Ltda - ME, na 

qual pleiteia a condenação da requerida ao valor de R$ 11.100,00 (onze 

mil e cem reais), em razão do contrato de prestação de serviço de ensino 

de aviação, que não foi prestado pela requerida. DESPACHO/DECISÃO: 
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"Vistos, etc. Analisando os termos do petitório de (fl.64), hei por bem em 

deferir o pedido e, via de consequência, determino a citação da parte 

autora 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 autora, para 

manifestação em (5) cinco dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 06 de outubro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível". Rondonópolis, 15 de março de 2018. EVANDRO LUIZ 

PEREIRA JUNIOR Autorizado(a) pela Ordem de Serviço n. 002/2017-GAB 

(Assinado Eletronicamente)

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 281190 Nr: 3-09.1976.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO SEBASTIAO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO FERREIRA CAJANGO - 

OAB:478-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA CUNHA MARTINS 

FILHO - OAB:5961/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 a Dra. DJALMA CUNHA MARTINS FILHO, 

OAB/MT nº 5961/MT, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 92391 Nr: 3772-19.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. B. DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURO MENDES DE ANDRADE - 

OAB:MT/8.958

 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 a Dra. FRANCIANE OLIVEIRA LOURENÇO, 

OAB/MT nº 24024/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.: 729131 Nr: 9855-60.2013.811.0003

 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: VANDA SIQUEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, MAYLSON DOS SANTOS TORRES - OAB:15706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469/PR

 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 a Dra. CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR, 

OAB/MT nº 9583/MT, 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.: 815927 Nr: 1520-47.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FRUET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501

 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, no Bairro Santa Cruz – 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.: 708105 Nr: 2939-44.2012.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO CARLOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14885/MT, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - OAB:15.696 

OAB/MT

 Assim, diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

ACOLHO a pretensão deduzida na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil de 2015, e JULGO PROCEDENTE o pedido da 

autora, CONDENANDO o requerido ao pagamento, à parte autora, da 

importância de R$ 5.441,60 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais 

e sessenta centavos), devidamente corrigido monetariamente pelo índice 

INPC e acrescidos dos juros de mora, contados de 01.01.2012 (data em 

que foi atualizado o valor apresentado na inicial, conforme fls. 05, 

verso).CONDENO o requerido ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do 

Novo CPC.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das 

partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capítulo 6, seção 16, 

item 29, .CONSIGNO, outrossim, que após o trânsito em julgado, com a 

devida certificação, caso haja posterior pedido de cumprimento de 

sentença devidamente instruído com demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, nos exatos termos do artigo 524 do CPC/15, deverá 

essa Secretaria PROMOVER às anotações e alterações necessárias. Em 

seguida, INTIME-SE o devedor para cumprir a sentença, mediante o 

pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes previstos 

no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo 

assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento (art. 523, 

§1º), expedindo-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação (art. 

523, §3º do CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, 

observando-se o disposto no artigo 525 do CPC/15. Caso haja pagamento 

espontâneo do valor da condenação e disponha o peticionário de 

levantamento do valor de poderes para receber e dar quitação, desde já 

autorizo a expedição do alvará pertinente, em sendo requerido. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto
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 Cod. Proc.: 708105 Nr: 2939-44.2012.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO CARLOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14885/MT, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - OAB:15.696 

OAB/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes, da r. sentença de 

fls. 59/60, uma vez que a mesma não foi publicada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 713809 Nr: 8946-52.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO MICHEL CABECIONE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Xavier Zanelati - 

OAB:

 Intimação do patrono da parte requerida, acerca da certidão de 

impulsionamento de folha 79, para cumprir o determinado, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 718293 Nr: 13749-78.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA A. M. B. CHAVES-ME -REFRAUTO AR 

CONDICIONADO AUTOMOTIVO E AGRÍCOLA, CARLA ANGELICA 

MAZIERO BORGES, MARLA GEORGEA MAZIERO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N. 13749-78.2012.811.0003

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A

EXECUTADO(A,S): CARLA A. M. B. CHAVES-ME - REFRAUTO AR 

CONDICIONADO AUTOMOTIVO E AGRÍCOLA e CARLA ANGELICA 

MAZIERO BORGES e MARLA GEORGEA MAZIERO BORGES

CITANDO(A,S): CARLA A. M. B. CHAVES-ME - REFRAUTO AR 

CONDICIONADO AUTOMOTIVO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ: 10.503.979/0001-74 E AGRÍCOLA e CARLA ANGELICA MAZIERO 

BORGES, inscrita no CPF: 943.875.249-87 e MARLA GEORGEA MAZIERO 

BORGES, inscrita no CPF: 033.815.829-41.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/12/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 124.807,80

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

CARLA A. M. B. CHAVES-ME - REFRAUTO AR CONDICIONADO 

AUTOMOTIVO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 

10.503.979/0001-74 E AGRÍCOLA e CARLA ANGELICA MAZIERO 

BORGES, inscrita no CPF: 943.875.249-87 e MARLA GEORGEA MAZIERO 

BORGES, inscrita no CPF: 033.815.829-41, 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 PAGUE, 

dentro de 03 (três) dias, contados da efetiva citação, o PRINCIPAL E 

ACESSÓRIOS LEGAIS, ABAIXO INDICADO, sob pena de lhe ser(em) 

penhorado(s) eventual(is) bem(ns) indicado(s) pela parte credora, cuja 

constrição tenha sido deferida pelo Juízo* ou, na falta da indicação e 

respectivo deferimento, tantos bens quanto bastem para a satisfação 

integral da Execução, de acordo com a gradação legal (art. 829, § 2º e art. 

835, caput, ambos do CPC), onde quer que se encontrem, ainda que sob a 

posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 845, do CPC). Ficando os 

executados cientes de que a partir da expiração do prazo deste edital, 

iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para, independentemente da 

realização ou não da penhora, opor, querendo, EMBARGOS DO 

DEVEDOR, de modo que a contagem do prazo, quando se tratar de 

litisconsórcio passivo, obedecerá ao disposto no art. 915, § 1º, do CPC.

 RESUMO DA INICIAL: “Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que 

o exequente alega que a primeira executada contratou um crédito no valor 

de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais); QUE, o contrato é de Abertura 

de Crédito Fixo n. 328.304.708, de acordo com o contratualmente 

estipulado, o valor do débito equivale atualmente a R$ 124.807,80 (cento e 

vinte e quatro mil, oitocentos e sete reais e oitenta centavos); requer que 

os executados paguem o valor principal devidamente corrigidos, bem 

como honorários fixados, no prazo de 03 (três) dias. Dá à causa o valor 

de R$ 124.807,80 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e sete reais e 

oitenta centavos).”

DESPACHO: Autos nº: 13749-78.2012.811.0003 Natureza: Execução 

Exeqüente: Banco do Brasil S/A Executados: Carla A. M. B. Chaves, Carla 

Angélica Mareiro Borges e Marla Georgea Maziero Borges Banco do Brasil 

S/A, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 

ação de execução por título extrajudicial, em desfavor de Carla A. M. B. 

Chaves, Carla Angélica Mareiro Borges e Marla Georgea Maziero Borges, 

com qualificação nos autos, vindo-me os autos conclusos. Citem-se os 

executados, para que no prazo de (03) três dias, efetuem o pagamento da 

dívida. (art. 652, da Lei nº 11.382/06). Arbitro para caso de pronto 

pagamento, honorário de 10 (dez por cento) sobre o valor da ação e o 

faço com fulcro no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil. (art. 

652-A, da Lei nº 11.382/06). Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio 

TJ/MT: “Por determinação expressa do art. 20, §4º, do CPC, a fixação de 

honorários no princípio da execução, deve pautar-se pela apreciação 

eqüitativa do magistrado.” (Agravo de Instrumento nº 10.873, rel. Dês. 

José Jurandir de Lima, Diário da Justiça de 17 de fevereiro de 2000, pág. 

25). No caso de integral pagamento no prazo de (03) três dias, a verba 

honorária será reduzida pela metade, de conformidade com o parágrafo 

único do art. 652-A do CPC. Em não sendo encontrado o devedor, 

proceda-se ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 653, CPC). Cientifique-se as executadas para que, 

querendo, ofereçam embargos no prazo de (15) quinze dias, contando-se 

da data da juntada aos autos do mandado de citação (art. 738, do CPC). 

Intime-se e cumpra-se. Rondonópolis, 26 de dezembro de 2012. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Vistos em correição. DEFIRO o pedido retro, no tocante a citação por edital 

da parte requerida, visto que preenche os requisitos do artigo 256 do 

Novo Código de Processo Civil. Cite-se a parte demandada por edital, 

observando-se o disposto no artigo 257 do Novo CPC. O prazo do edital 

será de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo do edital sem resposta, 

certifique-se a revelia. Nesse caso, desde já nomeio a Defensoria Pública 

Estadual, atuante nesta Comarca, como curadora especial da parte 

requerida, que deverá ser intimada de seu munus para que promova a 

defesa de seus interesses, no prazo legal. Expeça-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Cumpra-se.

VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS DE ADVOGADO E 

CUSTAS

HONORÁRIOS FIXADOS: R$ 12.480,78

CUSTAS PROCESSUAIS: R$ 2.478,26

DÉBITO ATUALIZADO: R$ 124.807,80

TOTAL PARA PAGAMENTO: R$ 139.766,84

OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade; b) No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. c) Os embargos 

do executado, em regra geral, não terão efeito suspensivo, de modo que o 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuí-lo quando, sendo 

relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução 
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manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou 

incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução suficientes. d) A eventual concessão de 

efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de 

avaliação dos bens. e) quando o excesso de execução for fundamento 

dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. f) a 

oposição de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em 

favor da parte credora no valor correspondente de até 20% (vinte por 

cento) do crédito em execução.

Eu, Solange de Lucena Dantas Costa, Analista Judiciário, digitei.

 Rondonópolis - MT, 15 de março de 2018.

Anselma Nancy Cajango Tarifa

Gestor(a) Judiciário(a) - Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 706737 Nr: 1471-45.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W M W CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA, MAURÍCIO SANTOS BENEVENUTO, WESLEY MILHOMEM DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:MS/6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 1471-45.2012.811.0003

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

PARTE RÉ: W M W CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e 

MAURÍCIO SANTOS BENEVENUTO e WESLEY MILHOMEM DE BRITO

CITANDO(A, S): Maurício Santos Benevenuto, Cpf: 42431484149, Rg: 

579657 Filiação: Abilio Benevenuto e Raimunda Santos Benevenuto, 

brasileiro(a), , Endereço: Rua: Jacinto Xavier, 152 - Prox. Rest. Cheiro Ve, 

Cidade: Rondonópolis-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/02/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 156.270,87

FINALIDADE: CITAÇÃO do executado acima qualificado, a empresa 

MAURÍCIO SANTOS BENEVENUTO, 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 PAGUE, dentro de 03 

(três) dias, contados da efetiva citação, o PRINCIPAL E ACESSÓRIOS 

LEGAIS, ABAIXO INDICADO, sob pena de lhe ser(em) penhorado(s) 

eventual(is) bem(ns) indicado(s) pela parte credora, cuja constrição tenha 

sido deferida pelo Juízo* ou, na falta da indicação e respectivo 

deferimento, tantos bens quanto bastem para a satisfação integral da 

Execução, de acordo com a gradação legal (art. 829, § 2º e art. 835, 

caput, ambos do CPC), onde quer que se encontrem, ainda que sob a 

posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 845, do CPC). Ficando os 

executados cientes de que a partir da expiração do prazo deste edital, 

iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para, independentemente da 

realização ou não da penhora, opor, querendo, EMBARGOS DO 

DEVEDOR, de modo que a contagem do prazo, quando se tratar de 

litisconsórcio passivo, obedecerá ao disposto no art. 915, § 1º, do CPC.

 RESUMO DA INICIAL: “Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que 

a parte exequente alega ter firmado junto à parte executada, na data de 

17/02/2011, um “Contrato de Empréstimo”; QUE, a dívida perfaz o valor de 

R$ 152.216,93 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e dezesseis reais e 

noventa e três centavos). Dá à causa o valor de R$ 156.270,87.

”DESPACHO: “Vistos etc. DEFIRO o pedido retro, no tocante a citação por 

edital da parte requerida, visto que preenche os requisitos do artigo 256 

do Novo Código de Processo Civil. Cite-se a parte demandada por edital, 

observando-se o disposto no artigo 257 do Novo CPC. O prazo do edital 

será de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo do edital sem resposta, 

certifique-se a revelia. Nesse caso, desde já nomeio a Defensoria Pública 

Estadual, atuante nesta Comarca, como curadora especial da parte 

requerida, que deverá ser intimada de seu munus para que promova a 

defesa de seus interesses, no prazo legal. Expeça-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Cumpra-se.”

Eu, Angélica Alves de Almeida, digitei.

 Rondonópolis - MT, 15 de março de 2018.

Anselma Nancy Cajango Tarifa

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410586 Nr: 6617-09.2008.811.0003

 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: ESPÓLIO DE NEUZA MARIANA PIMENTA, VALDEMAR 

DIAS PIMENTA, ESPOLIO DE DIVINO CARLOS PIMENTA, BRUNO RAFAEL 

RODRIGUES DOS SANTOS PIMENTA, MANOELINA ROSA PIMENTA 

SANTANA, MANOELINA ROSA PIMENTA SANTANA, MARIA EUNICE DE 

ALMEIDA, MARIA JOSE PIMENTA, ROSANA DE PAULA SILVA PIMENTA, 

CDPP, DDPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT, FERNANDO FERREIRA SILVA BECKER - OAB:17905/O, 

LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - OAB:OAB/MT 19.363, RAFAEL 

SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/MT, RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15854/MT, ROBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RINALDO DO 

AMARAL LEAL, para devolução dos autos nº 6617-09.2008.811.0003, 

Protocolo 410586, 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): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 301924 Nr: 10674-46.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL CIDADE - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS 

GRAÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE DE FREITAS CHAVES, LEONAR DE 

FREITAS CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO o procurador da parte autora, da penhora 

realizada no rosto dos presentes autos, conforme fls. 482/488.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 766216 Nr: 495-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTRHEMA TRANSPORTE LTDA, HERMES AUGUSTO 

FREITAS DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMASCENO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA, BASEI & BASEI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLUCI OVERBECK - 

OAB:88.467-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO APARECIDO 

ALVES FERREIRA - OAB:8102/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, da r. sentença 

de fls. 78 , uma vez que a mesma não foi publicada com o o nome da 

advogada substabelecida, feito o protocolo da petição neste Fórum aos 

3/1/2017(fl. 80/81).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 1009779-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENISVANDER DE JESUS CLAUDIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO)

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY FREITAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009779-77.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: ENISVANDER DE JESUS 

CLAUDIO EXECUTADO: KELLY FREITAS DA SILVA Vistos etc. 

Compulsando o feito em exame, observo que se trata pedido de 

cumprimento de sentença, tendo sido o feito endereçado ao Juízo da 1ª 

Vara de Família e Sucessões desta Comarca e distribuído por 

dependência aos autos n. 1004440-74.2016.8.11.0003. Desse modo, 

equivocada a distribuição do processo junto a esta Vara Cível, o que 

sequer pretendeu o autor, pelo que se vê. Diante disso, DETERMINO A 

REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO PARA A 1ª VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DESTA COMARCA, intimando-se o procurador do 

demandante acerca desta deliberação. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 

de março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009438-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GONCALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001157-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

PRODUTOS ELETRICOS S/A. (RÉU)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA E 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DO OFÍCIO ID 12234655/12234641, NO PRAZO 

LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003272-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OELTON ROBERTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON FERRAZ (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003272-03.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço do requerido Nilson Ferraz (CPF nº 

033.236.001-69), com a utilização, apenas, dos Sistemas disponíveis a 

este juízo para tal finalidade, quais sejam: BacenJud e Infojud. Vindo as 

informações, dê-se vista ao autor para manifestação em 05 (cinco) dias. 

Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 15 de março de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002874-90.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDES DA SILVA HORTA (EXECUTADO)

LUCIANA ABREU HORTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002874-90.2016.8.11.0003 Vistos etc. I - 

Considerando a manifestação do credor, Id. 10696885, informando que os 

devedores não cumpriram com o acordo homologado, determino o 

prosseguimento do feito. II – Defiro o pedido constante no Id. 10696885. 

Assim, em observância ao artigo 835, I e 854, do CPC, defiro o pedido para 

a realização da penhora on line, nas contas bancárias dos devedores 

(CPF nº. 936.767.351-53 e CPF nº. 087.020.989-20), com utilização do 

convênio BacenJud, até o valor do débito indicado no cálculo Id. 

10696885. IV - Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de 

março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000560-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO DA FE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000560-40.2017.8.11.0003 Vistos etc. Devidamente 

citado para cumprir a obrigação o executado não efetuou o pagamento do 

débito, tampouco ofereceu embargos a execução (Id. 9772698). Assim, 

em observância ao artigo 835, I e 854, do CPC, defiro o pedido para a 

realização da penhora on line, nas contas bancárias da devedora (CNPJ 

nº 08.214.706/0001-68), com utilização do convênio BacenJud, até o valor 

do débito indicado no cálculo constante no Id. 10773704. Expeça o 

necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de março de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002019-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COFCO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELINA SOARES RODRIGUES OAB - SP232671 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLERIO ROGERIS FRASSAO DE CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002019-14.2016.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço do requerido Clério Rogeris Frassão de Carvalho 

(CPF nº 804.391.441-91), com a utilização dos Sistemas disponíveis a este 

juízo para tal finalidade, quais sejam: BacenJud e Infojud. Vindo as 

informações, dê-se vista a autora para manifestação em 05 (cinco) dias. 

Cumpra. Intime. Rondonópolis – MT, 15 de março de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001607-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BELLINTANI (EXECUTADO)

ALBERTO JOSE DELAI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001607-49.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço dos devedores Alberto José Delai (CPF nº 

520.533.429-00) e Ana Paula Bellintani (CPF nº 226.195.448-40), com a 

utilização do Sistema BacenJud. Vindo as informações, dê-se vista ao 

credor para manifestação em 05 (cinco) dias. Cumpra. Intime. 

Rondonópolis – MT, 15 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005432-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DIVINO PINHEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005432-35.2016.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço do requerido Adriano Divino Pinheiro (CPF nº 

026.105.861-40), com a utilização dos Sistemas disponíveis a este juízo 

para tal finalidade, quais sejam: BacenJud e Infojud. Vindo as informações, 

dê-se vista a autora para manifestação em 05 (cinco) dias. Cumpra. Intime. 

Rondonópolis – MT, 15 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005405-52.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDENY CANDIDA DE SOUZA FREITAS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005405-52.2016.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço da requerida Ildeny Cândida de Souza Freitas 

(CPF nº 537.352.181-72), com a utilização dos Sistemas disponíveis a este 

juízo para tal finalidade, quais sejam: BacenJud e Infojud. Vindo as 

informações, dê-se vista a autora para manifestação em 05 (cinco) dias. 

Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 15 de março de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004102-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA CARVALHO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001061-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F A R CARVALHO PEREIRA - ME (EXECUTADO)

FATIMA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO PEREIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca das correspondências devolvidas IDs 

nºs12246642 e 12246649

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005388-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ADRIANA DA SILVA MARTINS STRUCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI SALES DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA SUELI BONFIM (REQUERIDO)

ISAMAR TUNES BARBOSA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº12247344

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004173-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RIGATRANS TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT0013764A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (RÉU)

COCAL CEREAIS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO)

MARINA DE ALMEIDA HOFF OAB - RS102077 (ADVOGADO)

ROBERTA PARREIRA SANTANA OAB - MG152473 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 735004 Nr: 14698-68.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO HENRIQUE CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CLAUDIO DIAS, MARIA ROSA DO 

AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9.279 MT

 Código nº 735004

Vistos etc.

Considerando a decisão à fls. 153, a qual julgo extinto o processo em 

razão da quitação do débito pelo devedor, defiro o pedido de levantamento 

do valor depositado à fls. 152/153, na forma requerida pelo credor à fls. 

156.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 12 de março de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 90377 Nr: 1532-57.1999.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA VERA RAPOSO DE MEDEIROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR OCAMPOS FILHO - 

OAB:7818

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA RETIRAR A CERTIDÃO DE 

CRÉDITO JUDICIAL PARA PROTESTO (FL. 414), NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 432312 Nr: 976-69.2010.811.0003

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINTON LINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUSA COUTINHO - 

OAB:MT/10.661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR A CARTA PRECATÓRIA 

EXPEDIDA À FL. 196, BEM COMO, COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 450334 Nr: 5514-59.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STUDIO PLUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORMINDA PRATA SALLES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CESAR CLEMENTE - 

OAB:14340/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA RETIRAR MANDADO DE 

BAIXA DE PENHORA DE FLS. 223, PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 385781 Nr: 13870-19.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAIRONE CONDE COSTA, ELTON LARRI RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GONÇALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JACARANDA 

JOVE - OAB:MT/4247, GILBERTO BRESCOVICI - OAB:2522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE DA DECISÃO DE FL. 268, BEM COMO, 

PARA RETIRAR A CERTIDÃO DE CRÉDITO JUDICIAL PARA PROTESTO (FL. 

269), NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 719542 Nr: 585-12.2013.811.0003

 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): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 INTIMAÇÃO DO CREDOR DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO DE FLS. 994, a 

seguir transcrita: Vistos etc. I - Cumprida a ordem judicial, decreto a 

indisponibilidade dos ativos financeiros bloqueados na conta bancária em 

nome da executada no importe de R$ 7.710,66 (sete mil, setecentos e dez 

reais e sessenta e seis centavos). Determino a liberação do valor que 

ultrapassou o crédito (art. 854, §1º, do CPC).

II - Intime a devedora e o exequente, na pessoa de seus patronos 

constituídos, para manifestarem acerca da indisponibilidade dos valores, 

no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 841, §1º e 854, §§2º, 

3º, do CPC. III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos, imediatamente.

IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 60468 Nr: 8830-71.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDA VICENTINI, LINDOMAR SANTOS DE 

CARVALHO, MULTIAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094

 INTIMAÇÃO DAS PARTES DA DESIGNAÇÃO DO DIA 23.05.2018 PARA A 

REALIZAÇÃO DE HASTA PÚBLICA DOS BENS PENHORADOS E 

AVALIADOS NOS PRESENTES AUTOS, SENDO A PRIMEIRA PRAÇA ÀS 

13H00 E A SEGUNDA PRAÇA ÀS 14H00, nos termos da manifestação da 

leiloeira nomeada, Luciane Rosa Costa, às fls. 263/264.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 803690 Nr: 15817-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS 

AUTONOMOS DE BENS DO ESTADO DE MT, ROBERTO PESSOA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:MT14.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Astuto Pereira - 

OAB:OAB/RJ 80.696

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS (FL. 265/319), NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 731534 Nr: 11917-73.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJAC MATADOURO ABATEDOURO E 

BENEFICIADORA JACIARA LTDA, EVALDO TICIANEL

 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. 135, BEM COMO, COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 342937 Nr: 10885-48.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIO BALBINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON APARECIDO GRACIANO, MARIA DE 

FATIMA BARBOSA GRACIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR EDITAL DE FL. 373, 

PARA DEVIDA PUBLICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 789003 Nr: 9812-55.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE IVANILDO DE SOUZA DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARCIA DE LIMA & NOSSOL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534, FRANCIELY ALVES FRANCO - OAB:19891/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA DA DECISÃO DE FL. 43, BEM COMO, 

PARA RETIRAR O TERMO DE PENHORA (FL. 44), PARA AS DEVIDAS 

PROVIDÊNCIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 92808 Nr: 4226-96.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS TREVO SA. - GRUPO TREVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL DE OLIVEIRA FERRO, 

APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXECUTADO, PARA RETIRAR O 

MANDADO DE BAIXA DE PENHORA DE FLS. 563, PARA AS DEVIDAS 

PROVIDÊNCIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 421184 Nr: 3455-69.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON SPIGOSSO, GISELE PAULA ALVES 

SPIGOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:MT/3162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:3162/MT7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA DA DECISÃO DE FL. 213, BEM COMO, 

PARA RETIRAR O TERMO DE PENHORA DE FL. 215, PARA AS DEVIDAS 

PROVIDÊNCIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 744521 Nr: 4667-52.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D H RODRIGUES GOMES DE OLIVEIRA EPP, 

WITMARSUM TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): D H RODRIGUES GOMES DE OLIVEIRA 

EPP, CNPJ: 18589690000121 e atualmente em local incerto e não sabido 

WITMARSUM TRANSPORTES, CNPJ: 84897560000180. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: .Código nº 744521.Vistos etc.Recebo a denúncia contra os 

acusados dando-os como incurso nas sanções nela mencionada.Nos 

termos do artigo 361, do CPP, cite os denunciados, por edital, com as 

advertências legais, para apresentar resposta a acusação, no prazo de 

10 (dez) dias.Uma vez citados os denunciados e caso não constituam 

defensor e nem apresentem resposta a acusação, nomeio, desde já, um 

dos Defensores Públicos que atuam nesta vara, para patrocinar os 

interesses dos infratores (art. 396-A, §2º, CPP), bem como para 

apresentar defesa, no prazo de 10 (dez) dias. Proceda a Sra. Gestora a 

juntada aos autos da folha de antecedentes criminais.Expeça o 

necessário. Intime.Rondonópolis-MT, 06 de novembro 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, 06 de março de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424435 Nr: 6602-06.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OLIMPIA BAZILIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON MARTINS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUNIELLE LARISSA 

FERREIRA DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

6602-06.2009.811.0003, Protocolo 424435, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 858902 Nr: 2822-77.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO-SICREDI SUL 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO 

MORAES DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

2822-77.2017.811.0003, Protocolo 858902, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762848 Nr: 14843-90.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO REIS DE ARAÚJO FREITAS

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

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:17.420-MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NILSON NOVAES 

PORTO, para devolução dos autos nº 14843-90.2014.811.0003, Protocolo 

762848, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798561 Nr: 13727-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUILHAN CLOVIS NEVES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS SHIGENAGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS PEREIRA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT12105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:13318/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO JOSÉ 

GALDINO, para devolução dos autos nº 13727-15.2015.811.0003, 

Protocolo 798561, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712733 Nr: 7813-72.2012.811.0003

 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): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA, OLAVO 

AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO 

MORAES DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

7813-72.2012.811.0003, Protocolo 712733, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750820 Nr: 8203-71.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVATORE MACIEL REPOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA - 

OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLY CRISTINA 

ROCHA CAMPOS, para devolução dos autos nº 8203-71.2014.811.0003, 

Protocolo 750820, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787992 Nr: 9423-70.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A B CHAVES FILHO ME, ALOIZIO BENEDITO 

CHAVES, JACINTA RODRIGUES DE PAULA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALESSANDRO 

MACHADO, para devolução dos autos nº 9423-70.2015.811.0003, 

Protocolo 787992, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726704 Nr: 7624-60.2013.811.0003

 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: SIFRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, 

SUELLANN PATRICIA PEDROTTI ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA HAUBERT - ME, NEUSA HAUBERT

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

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCAS HENRIQUE 

MASCARENHAS, para devolução dos autos nº 7624-60.2013.811.0003, 

Protocolo 726704, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715409 Nr: 10683-90.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI S/C LTDA, 

ELMO DOS SANTOS BERTINETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICROEM PRODUTOS MÉDICOS LTDA, JOSE 

FERNANDES MATHEUS, RICARDO FERNANDES MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

MARTINUSSI - OAB:SP/190163, RONNY HOSSE GATTO - OAB:SP/71690

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SHIRLEI MESQUITA 

SANDIM, para devolução dos autos nº 10683-90.2012.811.0003, Protocolo 

715409, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005103-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA ALVES SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005103-86.2018.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que os 

débitos que ensejaram as negativações de seu nome indevidas, vez 

possui obteve crédito pelo Financiamento Estudantil – FIES, restando 

suspenso o contrato de Parcelamento Privado – PEP anteriormente firmado 

com a ré. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de 

tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a 

medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do direito 

compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se 

possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa 

dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Intimada para juntar extrato financeiro emitido pela 

instituição de ensino, declinando acerca dos pagamentos de sua cota de 

participação das mensalidades escolares e de eventuais serviços 

extracurriculares, a requerente quedou-se inerte. Assim, não havendo 

como identificar se os débitos inseridos/mantidos pela requerida são 

devidos ou não, neste momento processual as dívidas são questionáveis 

não assistindo razão as alegações da demandante quanto ao pleito 

antecipatório. Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução do 

feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não 

vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a 

inexistência da comprovação de que os débitos foram inseridos 

indevidamente pela requerida. Ex positis, na ausência de provas quanto 

aos requisitos necessários a tutela provisória de urgência, indefiro o 

pedido. 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 
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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/15. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 15 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005101-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA ALVES SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005101-19.2017.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que os 

débitos que ensejaram as negativações de seu nome indevidas, vez 

possui obteve crédito pelo Financiamento Estudantil – FIES, restando 

suspenso o contrato de Parcelamento Privado – PEP anteriormente firmado 

com a ré. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de 

tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a 

medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do direito 

compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se 

possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa 

dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Intimada para juntar extrato financeiro emitido pela 

instituição de ensino, declinando acerca dos pagamentos de sua cota de 

participação das mensalidades escolares e de eventuais serviços 

extracurriculares, a requerente quedou-se inerte. Assim, não havendo 

como identificar se os débitos inseridos/mantidos pela requerida são 

devidos ou não, neste momento processual as dívidas são questionáveis 

não assistindo razão as alegações da demandante quanto ao pleito 

antecipatório. Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução do 

feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não 

vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a 

inexistência da comprovação de que os débitos foram inseridos 

indevidamente pela requerida. Ex positis, na ausência de provas quanto 

aos requisitos necessários a tutela provisória de urgência, indefiro o 

pedido. 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/15. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 15 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002002-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINA XAVIER DE OLIVEIRA DUQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANTUNES DA SILVA OAB - MT13445/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (RÉU)

ANDRE LUIZ PISATTO MEZZOMO (RÉU)

ANDRE LUIZ PISATTO MEZZOMO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1002002-75.2016.8.11.0003. Cumpra na íntegra o decisum 

proferido no ID nº. 10712578. Rondonópolis/MT, 15 de março de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000867-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEIDA DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

DEBORA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA CONTERATTO (EXECUTADO)

PAULO GIOVANI OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico, que não foi possível citar 

Almeida de Oliveira & Oliveira Ltda ( Construtora PGO ) Debora Cristina 

Almeida de Oliveira e Paulo Giovani Oliveira, tendo em vista não obter êxito 

em encontrá-los, nas ocasiões das diligências. RONDONÓPOLIS/MT, 24 de 

outubro de 2017. LUIZ ANTONIO ALVES DE SOUZA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002947-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ANTONIO DE SOUZA (RÉU)

SOUZA & GUERINI DE SOUZA LTDA - ME (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que compareci ao endereço 

mencionado, a fim de CITAR os requeridos SOUZA & GUERINI DE SOUZA 

LTDA-ME e ADILSON ANTONIO DE SOUZA, e onde estando, não foi 

possível, por não os encontrar neste endereço, uma vez que a firma 

requerida não mais se encontra estabelecida neste endereço e nem em 

outro lugar, e seu proprietário e requerido ADILSON ANTONIO DE SOUZA, 

mudou-se para lugar incerto e não sabido, devolvo mandado a Cartório. 

Rondonópolis/MT, 25 de setembro de 2017. ELSON HENRIQUE DE 

ALMEIDA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005544-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA OAB - MG107788 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR APARECIDO CATELANI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO que, em diligência ao 

endereço indicado, não foi possível proceder com a apreensão do bem 

descrito no mandado tendo em vista não o ter encontrado, bem como não 

ter sido possível manter contato com o Devedor, uma vez que não mais 

reside no endereço. RONDONÓPOLIS/MT, 19 de fevereiro de 2018. JOAO 

BATISTA REIS DOS SANTOS Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000489-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RACHEL CRUZ ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, em cumprimento ao 

r.mandado, diligenciei no endereço mencionado, e em outras regiões da 

cidade, a fim de localizar o bem objeto do mandado, contudo neste período 

de tempo, não obtive informação ou êxito sobre a localização do veículo. 

Assim, devolvo o mandado para os devidos fins. Rondonópolis/MT, 29 de 

setembro de 2017. JOCIELI DE LIMA SILVEIRA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003481-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIRO DA SILVA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que me dirigi até o endereço 

mencionado, onde lá estando não foi possível Citar o executado Srº Almiro 

da Silva de Oliveira, em virtude de não haver encontrado o mesmo, no 

endereço descrito no presente mandado, tendo ainda mantido contato com 

alguns moradores da Rua A20 no Bairro Sagrada Família e não obtive 

informações do mesmo, Diante exposto devolvo o presente no aguardo de 

novas determinações Rondonópolis /MT, 27 de setembro de 2017. PAULO 

EDIR MILHOMEM FIGUEIREDO Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004975-66.2017.8.11.0003

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:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA MARA BRITO DE CARVALHO (EXECUTADO)

ARNALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que diligenciei na Avenida 

Marechal Rondon, porém não logrei êxito em localizar a numeração 

correspondente. Em consulta com a parte autora, esta ficou de fornecer 

outros endereços, porém, até o presente, não houve manifestação, razão 

pela qual procedo à devolução do mandado sem a devida citação. 

RONDONÓPOLIS/MT, 5 de dezembro de 2017. LUIS ANTONIO DE JESUS 

SANTOS Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002685-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN DOMINGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao 

presente mandado, compareci na Rua seis Residencial das Orquidias, não 

foi possível proceder com a apreensão do veiculo Gol, mencionado no 

mandado, tendo em vista de não ter localizado e nem o endereço do 

requerido JHONATAN DOMINGUES DA SILVA. Assim sendo devolvo o 

presente mandado no aguardo de novas determinações. Oficial de Sergio 

Marcolino Veiga da Luz, matricula 3849. Rondonópolis/MT, 3 de outubro de 

2017. SERGIO MARCOLINO VEIGA DA LUZ Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002795-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DE LIMA (EXECUTADO)

TRANSPOLY TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico, que efetuei diligências e 

compareci na Travessa Paulo VI, nº 1182, no bairro Santa Cruz, contudo, 

lá estando no dia14/09/2017 às 15:00 horas, NÃO foi possível efetuar a 

CITAÇÃO da parte devedora, TRANSPOLY TRANSPORTES LTDA. - ME, 

uma vez que não obtive êxito em localizar seu representante para tanto, 

sr. João Carlos de Lima, sendo que trata-se de um imóvel residencial que 

fica ao lado direito do salão da Comunidade Santos Reis, porém, ninguém 

atendeu aos chamados, esclarecendo que o local aparenta estar sem 

morador atualmente. Assim, desconhecendo outro endereço endereço 

onde possa localizar e citar a parte devedora, bem como a existência de 

bens que poderiam ser arrestados, devolvo então o Mandado à Secretaria 

para os devidos fins. Rondonópolis/MT, 15 de setembro de 2017. NELSON 

NUNES RODRIGUES Oficial de Justiça - matr. 7380

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004687-55.2016.8.11.0003

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:
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JOARES BERTHOLDO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que não foi possível proceder a 

apreensão do bem descrito no presente mandado tendo em vista não tê-lo 

encontrado nem o requerido para informar onde o mesmo poderia ser 

localizado Rondonopolis/MT, 26 de setembro de 2017. VALDIR SERGIO 

ZAMBONATTO Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005736-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRACI OLIVEIRA (EXECUTADO)

UBIRACI OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao 

presente mandado dirigi-me ao endereço indicado e lá estando não foi 

possível citar Ubiraci Oliveira - ME, na pessoa de seu representante legal 

Ubiraci Oliveira e Ubiraci Oliveira tendo em vista não tê-los localizado e 

segundo informação da sra. Nalci, vizinha residente no nº 1143, o 

requerido mudou de endereço e ele alugava o salão, o qual se encontra 

fechado. Rondonopolis/MT, 18 de setembro de 2017. VALDIR SERGIO 

ZAMBONATTO Oficial de Justiça

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003884-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CACILDA MENDES DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que esclareça o 

pedido retro. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002403-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR GIRALDI FARIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO que, em diligência ao 

endereço indicado no mandado, em 2 de outubro, não foi possível citar 

Igor Giraldi Faria, devido não ter sido encontrado por ocasião da 

realização da diligência, onde fui informado pela secretária Iara de que 

estaria para Cuiabá desde a ultima quinta feira para reunião da OAB e 

nesta data se encontrava num velório, sem saber informar quando 

retornaria. RONDONÓPOLIS/MT, 7 de outubro de 2017. JOAO BATISTA 

REIS DOS SANTOS Oficial de Justiça

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006434-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA JESUS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA VEICULOS LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Recebo a emenda da inicial. Proceda-se a inclusão 

da seguradora MAPFRE na lide; cite-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005254-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KI-PIMENTA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME (EMBARGANTE)

LILIAN GOMES DE ARAUJO (EMBARGANTE)

GABRIEL SACHET (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

SANDRA HELENA TURRA CHAVARELLI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Intime-se o autor para que se manifeste, no prazo 

legal, quanto à certidão de id. 11727266, de modo que, esclareça/emende 

a petição inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007051-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANIO JOSE DE LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que, querendo, 

apresente impugnação à contestação ofertada pela seguradora ré, no 

prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001339-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEICIKA CORREIA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BIANCAR LTDA (REQUERIDO)

H. S. RONDONOPOLIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1001339-58.2018.8.11.0003 REQUERENTE: DEICIKA CORREIA DIAS 

REQUERIDO: H. S. RONDONOPOLIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, 

TRANSPORTADORA BIANCAR LTDA, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

Vistos e examinados. Tendo em conta que o MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS figura no pólo passivo da ação, determino a 

redistribuição do feito para uma das varas da Fazenda Pública desta 

comarca. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1009911-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA QUATRO ESTRELAS (RÉU)

SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA (RÉU)

VALDINEI EUGENIO DOS SANTOS (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 : 

1009911-37.2017.8.11.0003 AUTOR: LUIZ CARLOS ALVES DE LIMA RÉU: 

VALDINEI EUGENIO DOS SANTOS, FAZENDA QUATRO ESTRELAS, 

SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA Vistos 

e examinados. LUIZ CARLOS ALVES DE LIMA ingressou com a presente 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAL E LUCROS 

CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA em 

face de VALDINEI EUGÊNIO DOS SANTOS, FAZENDA QUATRO 

ESTRELAS e SEARA – IND. E COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS. Na petição inicial o autor fez o seguinte relato: “O 

Autor atuava como motorista de caminhão autônomo, quando no dia 

06/12/2016, trafegava com sua esposa, no KM 26 da MT 299, município de 

Itiquira, em uma motocicleta Yamaha YBR de cor prata com placa 

HSU-4964 de sua propriedade, a moto era conduzida pelo Autor, quando 

no transcurso de sua viagem foi surpreendido por ato impensado, insano 

e sem as devidas cautelas de direção defensiva, cometido pelo motorista 

do veículo tipo caminhão, da marca Mercedes Bens 1620 de placa APY 

2911 de Sertanópolis PR, conduzido por Valdinei Eugênio dos Santos, que 

invadiu a pista de rolamento do autor e tentou fazer uma conversão 

imprudente à esquerda, com o movimento errado do condutor do 

caminhão, este fechou a frente da moto do autor impedindo sua livre 

circulação e continuidade no seu trajeto, pois o caminhão foi entrando em 

uma estrada que dá acesso à lavoura da Fazenda Quatro Estrela, que é 

empregador do veículo causador do acidente, o qual, evadiu-se do local 

do acidente. Ocorre que, com a manobra imprudente e repentina, sem os 

cuidados devidos no trânsito, a Ré fechou a frente da motocicleta em que 

o autor estava com sua esposa, provocando o acidente, vindo a moto 

bater nos pneus do último eixo do truque do caminhão. Em decorrência do 

acidente, o Autor teve lesão grave na perna, perda de tecido em região 

frontal da perna e das costas, CID: 10 S-81, ficando gravemente ferido. 

Razões pelas quais, o autor, foi socorrido e levado para o Hospital 

Regional de Rondonópolis, sendo necessário, passar por um procedimento 

cirúrgico de Sutura de Extensão de ferimento intenso. Em função da 

gravidade do acidente, o requerente ficou impossibilitado de exercer suas 

atividades, tais como profissional, de lazer, além dos danos estéticos 

sofridos por causa da perda de tecido de sua perna e costa, 

proporcionando cicatrizes profundas e visíveis, comprovados por 

documentos em anexo, as quais serão ratificados por meio de perícia 

médica necessária ao feito. Contudo, após o acidente, o autor não 

recebeu ajuda financeira ou moral dos requeridos, ficando ao total 

abandono material e solidário, embora insistentes tentativas do requerente 

de acordo amigável, tão pouco obteve respaldo algum das requeridas, 

apenas demonstraram falta de vontade e interesse em solucionar o 

impasse do acidente, restando por fim, aos aspargos de uma sobrevida 

medíocre e ignorada pelas Rés, que nada de paliativo fez para amenizar o 

dano ou o sofrimento experimentado pelo Requerente. Atualmente o autor 

está incapacitado laborativamente e incapaz de levar uma vida saudável e 

ativa e como a ré não se prontificou em prestar qualquer forma de auxílio 

ao autor, este se viu obrigado a procurar as vias judiciais para buscar 

seus direitos.”. Requereu a concessão de tutela antecipada para que os 

requeridos custeiem todas as despesas médicas futuras necessárias ao 

reestabelecimento da saúde do autor; além do pagamento de dois salários 

mínimos por mês, para custear a sua alimentação e manutenção, tudo sob 

pena de multa diária estipulada por Vossa Excelência, o que sugere em R$ 

1.000,00. DECIDO. Tendo a parte autora alegado que encontra-se em 

situação de miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC, podendo haver 

impugnação pela parte contrária. 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 

ausência de probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista 

que a culpa dos requeridos não foi declarada por sentença e, deste modo, 

necessário instalar-se o contraditório, para que os fatos sejam 

averiguados com a observância do devido processo legal, 

assegurando-se o direito de ampla defesa. Assim, ausente um dos 

requisitos infirmados no artigo 300 do CPC, o indeferimento da antecipação 

de tutela pleiteada é medida que se impõe. Nesse sentido: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA – PENSIONAMENTO MENSAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIO SEGURO 

QUANTO À CULPA PELO ACIDENTE – PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo indícios suficientes e 

necessários à conclusão quanto à responsabilidade pelo acidente de 

trânsito, impõe-se necessário aguarda a instrução processual, não sendo 

possível impor-se, em sede de tutela antecipada, o pagamento de pensão 

mensal.” (AI 13874/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 

04/11/2016). “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA – ACIDENTE 

DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL - MORTE - SINALIZAÇÃO 

INADEQUADA - PENSÃO CIVIL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA – REQUISITOS AUSENTES – MEDIDA CAUTELAR - FUMUS 

BONI JURIS E PERICULUM IN MORA NÃO PREENCHIDOS - IMPROVIMENTO. 

Não havendo comprovação do preenchimento dos requisitos estampados 

no art. 273 do CPC, ante a necessidade de dilação probatória, há indeferir 

o pedido de tutela antecipada. Para a concessão de providência cautelar, 

nos termos do artigo 273, § 7º, do CPC, é necessária a presença do 

fumus boni juris e do periculum in mora. Ausentes, há indeferir a medida 

cautelar pretendida.” (AI 15227/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/10/2015, 

Publicado no DJE 03/11/2015). 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 02 de Maio de 2018, às 08:00 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 
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quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002471-24.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIWAGNER TADEU LUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO, em cumprimento ao presente 

mandado compareci na Rua Afonso Pena nº 433 centro, não foi possível 

proceder com apreensão do veiculo mencionado no mandado, tendo em 

vista de não encontra-lo e nem o requerido EDIWAGNER TADEU LUZ, 

sendo informado pela Sra. Lucinete porteira do prédio, que o requerido faz 

aproximadamente a um ano que mudou e não soube informar qual o seu 

atual endereço. Rondonopolis/MT, 2 de outubro de 2017. SERGIO 

MARCOLINO VEIGA DA LUZ Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000516-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOARES BERTHOLDO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que diligenciei ao endereço 

informado, no entanto não efetuei a citação de Joares Bertholdo ME uma 

vez que nem o citando nem mesmo os bens a apreender foram localizados 

no endereço informado. É o que me cumpre certificar. 

RONDONÓPOLIS/MT, 18 de dezembro de 2017. LUCIANO DOS SANTOS 

LIMA Oficial de Justiça

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008211-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEDERSON ANTONIO GIRALDES PORTELA (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 : 

1008211-26.2017.8.11.0003 AUTOR: ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA RÉU: HEDERSON ANTONIO 

GIRALDES PORTELA Vistos e examinados. Considerando que o CPC/15 

não trouxe dispositivos específicos da insolvência civil, tendo apenas 

ditado no seu art. 1052 que mantinha as disposições das prescrições do 

CPC/73 (arts. 748 usque 786-A), RECEBO A PETIÇÃO INICIAL e determino 

o seu processamento. Cite-se o devedor para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, desejando, oponha embargos ou possa ilidir o pedido de insolvência, 

depositando a importância do crédito, para lhe discutir a legitimidade ou o 

valor. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005735-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BONSFRUTOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARCILENE DE SOUZA SANTOS MOURA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao r 

mandado, no dia 09/10/2017 em diligencia ao endereço que consta no 

mandado não pude proceder a citação/execução da BONSFRUTOS 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP e MARCILENE DE SOUZA 

SANTOS MOURA pois no local é uma casa de aluguel e no momento da 

diligencia o imóvel estava com placa de aluga-se. RONDONÓPOLIS/MT, 12 

de dezembro de 2017. LAURO CRISTIANO CARVALHO Oficial de Justiça

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001633-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA MOISÉS MENDONÇA OAB - SP210867 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ZANDONADI QUIROGA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

NIDERA SEMENTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Cumpra-se a deprecata. Caso haja ausência de 

algum documento imprescindível, intime-se e/ou oficie-se. Cumprida a 

missiva, devolva-se com as homenagens de estilo.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001658-26.2018.8.11.0003

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:

WOLNEY SCHETTERT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Cumpra-se a deprecata. Caso haja ausência de 

algum documento imprescindível, intime-se e/ou oficie-se. Cumprida a 

missiva, devolva-se com as homenagens de estilo.

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1007692-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE GERMANO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

glaucia albuquerque brasil (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1007692-51.2017.8.11.0003 REQUERENTE: EUNICE GERMANO PEREIRA 

REQUERIDO: BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA Vistos e 
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examinados. Recebo a presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO 

TRABALHISTA, por estarem preenchidos os requisitos legais. Apense-se 

aos autos a que se referem. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 

devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, tornem-me conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002004-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA PATRICIA CAMARGO (EXECUTADO)

JULIANA PATRICIA CAMARGO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que não foi possível citar as 

executadas Juliana Patricia Camargo ME e Juliana Patrícia Camargo, tendo 

em vista não mais estarem estabelecidas no endereço constante no 

mandado, onde não obtive informação de seu atual endereço. ROO/MT, 19 

de setembro de 2017. CARLOS ROBERTO STEIN BARCELOS Oficial de 

Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002303-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REALDO PEREIRA VIEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que me dirigi até o endereço 

mencionado, onde lá estando não foi possível proceder com a Citação 

Branco & Cia Ltda ME, em virtude de não haver encontrado o Nº 798 na 

Rua Dom Pedro ll no Bairro da Vila Aurora, tendo mantido contato com 

moradores próximo ao Nº 798 e não obtive informações dos executados, 

Diante exposto devolvo o presente no aguardo de novas determinações. 

RONDONÓPOLIS/MT, 24 de outubro de 2017. PAULO EDIR MILHOMEM 

FIGUEIREDO Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005147-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SOUZA DAS NEVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao r. 

mandado, diligenciei até o endereço descrito, onde fui informado pela Sra. 

Laura, que o requerido mudou-se, não sabendo informar com clareza seu 

atual endereço. Dessa forma, não foi possível citar MANOEL SOUZA DAS 

NEVES. Devolvo o mandado para os devidos fins. RONDONÓPOLIS/MT, 24 

de outubro de 2017. MATIAS ROCHA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000002-68.2017.8.11.0003

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:

BEATRIZ FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao 

mandado retro diligenciei ao endereço indicado em data e horários 

diversos, todavia, não logrei êxito em localizar o bem a ser apreendido, 

restando, portanto impossibilitada a realização da busca e apreensão e 

consequentemente a citação da requerida. É o que me cumpre certificar. 

Rondonópolis-MT, 29 de novembro de 2017. Nelson Ricardo Kleim Oficial 

de Justiça Matrícula 11071

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000192-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GIBERTONI OAB - SP296757 (ADVOGADO)

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO)

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (EXECUTADO)

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (EXECUTADO)

GERALDO VIGOLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000192-65.2016.8.11.0003 EXEQUENTE: NIDERA SEMENTES LTDA. 

EXECUTADO: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA, NELSON JOSE 

VIGOLO, EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO, GERALDO VIGOLO, 

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO Vistos e examinados. Face a divergência 

do teor da manifestação da administradora judicial (Id. 1038922), do 

requerimento formulado pela parte executada (Id. 10477045) e da petição 

da exequente (Id. 11950060), com fulcro no disposto no artigo 9º do CPC, 

determino a intimação da administradora judicial e da parte executada para 

que, querendo, manifestem-se sobre os pedidos contidos na peça da 

exequente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001408-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE DE CARVALHO BIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MAIA RATTI OAB - RO3280 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DE LIMA NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1001408-90.2018.8.11.0003 REQUERENTE: MARCOS ALEXANDRE DE 

CARVALHO BIM REQUERIDO: DANILO DE LIMA NEVES Vistos e 

Examinados. Cumpra-se a carta precatória, expedindo-se o mandado de 

citação. Após, o cumprimento devolva-se a origem, com as homenagens 

deste Juízo. Rondonópolis, 14 de março de 2018. Renan Carlos Leão 

Pereira do Nascimento Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001532-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO VANZ (REQUERIDO)

VANZ & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Cumpra-se a deprecata. Caso haja ausência de 

algum documento imprescindível, intime-se e/ou oficie-se. Cumprida a 

missiva, devolva-se com as homenagens de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000798-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FRANCISCO GASPAROTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao 

mandado retro realizei várias diligencias nesta cidade, em horários e datas 

distintas, todavia, não logrei êxito em localizar o bem a ser apreendido, 

nem a parte requerida, restando, portanto impossibilitada a busca e 

apreensão do bem e consequentemente a citação do requerido. É o que 

me cumpre certificar. EM BUSCA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO 

FORAM REALIZADOS ATOS COMPLEMENTARES, SENDO ASSIM, HÁ 

DILIGENCIA A SER COMPLEMENTADA, QUANTIFICADA EM R$ 227,00 

(DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS), DEVENDO O VALOR SER 

DEPOSITADO EM NOME DESTE OFICIAL DE JUSTIÇA, MEDIANTE GUIA A 

SER EMITIDA NO SITE DO TJMT, E POSTERIOR TRANFERENCIA PARA 

CONTA CORRENTE 14.262-X, AGÊNCIA 3037-6, BANCO DO BRASIL. 

ASSIM, REQUER SEJA A PARTE INTIMADA PARA EFETUAR O DEPÓSITO, 

CONFORME REGULAMENTAÇÃO. RONDONÓPOLIS/MT, 15 de março de 

2018. JOSEVAN MOREIRA MESQUITA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001276-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MIGUEL POFFO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT0011564S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIOMAR TORRES LOPES (RÉU)

RTL CORRETORA DE CEREAIS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que nos dias 14, 21 e 27 de 

novembro de 2017, em horários diferentes, me desloquei até o endereço 

constante no mandado, entretanto, não encontrei os requeridos. Certifico 

que a Sra. Landinalva (esposa) afirmou que o requerido não tem horário 

para ser encontrado na residência. .. RONDONÓPOLIS/MT, 28 de 

novembro de 2017. ALEXANDRE EDUARDO NARLOCH DE SOUZA Oficial 

de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003541-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

AHMAD CHARANEK (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em diligencia ao endereço 

que consta no mandado não pude proceder a citação/intimação da 

empresa PANTANAL COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA - ME 

pois no local foi constatado que esta empresa não se encontra em 

atividade, e os vizinhos não souberam informar se a empresa esta em 

outro local. Pelo exposto devolvo o mandado e fico no aguardo de novas 

considerações. RONDONÓPOLIS/MT, 30 de janeiro de 2018. LAURO 

CRISTIANO CARVALHO Oficial de Justiça

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000557-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LOURDES SILVA (AUTOR)

ULISSES ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR DOS SANTOS (RÉU)

JOSE WALDEIR DOS SANTOS (RÉU)

FRANCISCO JOAQUIM RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Conforme apontamento da certidão retro, e em 

análise aos autos, defiro o pedido de justiça gratuita ora pleiteado. 

Cumpra-se, as demais determinações de id. 11594455.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002283-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AILTO DA SILVA (EXECUTADO)

INJEDIESEL SERVICOS MECANICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Defiro o pedido de id. 11985043. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005647-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALVES THEODORO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005647-74.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO RODOBENS S.A. 

REQUERIDO: RAFAEL ALVES THEODORO Vistos e examinados. Defiro o 

pedido retro, tão somente de desentranhamento do mandado para efetivo 

cumprimento do mesmo por oficial de justiça. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004265-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENEFFER DE PONTES BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1004265-80.2016.8.11.0003 AUTOR: GENEFFER DE PONTES BARRETO 

RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos e Examinados Diante 

do advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos 

artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para 

que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e 

de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 357 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 355 e 356 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Rondonópolis, 14 de março de 2018. Renan Carlos L. P. 

do Nascimento Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004139-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

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 id.9055914. Ademais, o requerimento de 

cumprimento de sentença está devidamente instruído com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito (id 12197434), 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. Roo, 14 de março de 

2018. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002796-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPOLY TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO CARLOS DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, compareci na Rua Paulo 

VI, 1182, para citar TRANSPOLY TRANSPORTES LTDA -ME E JOÃO 

CARLOS DE LIMA, no entanto encontrei o imóvel aparentemente 

desocupado e apresentava sinais de abandono, mato alto,muita sujeira. 

Ao indagar a vizinha, Sra. Berenice, moradora do número 1198, esta 

informou que a casa pertence de fato ao requerido, mas que ele reside em 

um sítio na região da Gleba Rio Vermelho, não soube dizer o endereço 

certo. Desse modo, devolvo o mandado para os devidos fins. 

RONDONÓPOLIS/MT, 20 de outubro de 2017. JOCIELI DE LIMA SILVEIRA 

Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002178-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL PEREIRA MENDONCA (EXECUTADO)

LEONARDO PEREIRA MAGALHAES (EXECUTADO)

RAQUEL PEREIRA MENDONCA 79010865134 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em diligências no endereço 

mencionado não foi possível proceder com a Citação de RAQUEL PEREIRA 

MENDONÇA e LEONARDO PEREIRA MAGALHÃES, tendo em vista que o 

imóvel é de aluguel estando residindo no mesmo a Sra. Eliane de Tal, 

desconhecendo as pessoas dos requeridos. Certifico ainda que mantendo 

contato com a proprietária do Despachante Trindade, vizinha do lado 

direito, fui informado por esta de que o imóvel é de aluguel e que os 

requeridos realmente foram moradores, porém, mudaram-se não sabendo 

esta declinar o endereço dos mesmos. Posto isto, devolvo o presente para 

fins de direito. Nada mais. RONDONÓPOLIS/MT, 16 de outubro de 2017. 

RONEY KONANZ DE LIMA Oficial de Justiça
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000681-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IEDA MARCIA DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em diligência no endereço 

mencionado, não foi possível efetuar a Citação da requerida IEDA MARCIA 

DOS SANTOS, tendo em vista que ela não mais reside no endereço, há 

algum tempo, conforme informação da vizinha ao lado Sra. Odenir, a qual 

desconhece o paradeiro da pessoa em questão. RONDONÓPOLIS/MT, 17 

de outubro de 2017. CLARICE CONCEICAO DE OLIVEIRA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005314-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BENITES FORNARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BENITES FORNARI OAB - MS20300 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que não foi possível citar e 

intimar a requerida Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda, tendo em 

vista não estar estabelecida no endereço constante no mandado, onde 

não obtive informação de seu endereço. RONDONÓPOLIS/MT, 18 de 

outubro de 2017. CARLOS ROBERTO STEIN BARCELOS Oficial de Justiça

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003066-23.2016.8.11.0003

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:

A O S KOLLN - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Intime-se a parte requerida para se manifestar 

quanto ao pedido de desistência haja vista que ocorreu a sua citação. 

Intime-se o Srº Oficial de Justiça Sivlvio Cesar da Silva para trazer aos 

autos os documentos já carreados aos ids. 4641595, 4641606, 4641640 e 

4641647, tendo em vista que os mesmos estão corrompidos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001422-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO DE ANDRADE (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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1001422-11.2017.8.11.0003 AUTOR: WALDOMIRO DE ANDRADE RÉU: 

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos e examinados. Recebo e 

dou provimento aos embargos de declaração, para consignar que, por 

erro material, constou na sentença proferida a condenação da autora ao 

pagamento das custas e honorários sucumbenciais, o que fica corrigido 

no presente momento, passando a sentença a ter o seguinte teor, nesta 

parte: CONDENO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS E DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS QUE FIXO EM 20% 

SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002024-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1002024-02.2017.8.11.0003 AUTOR: MICHELE ALVES DOS SANTOS RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

e examinados. Chamo o feito a ordem, para consignar que, por erro 

material, constou na sentença proferida a condenação da autora ao 

pagamento das custas e honorários sucumbenciais, o que fica corrigido 

no presente momento, passando a sentença a ter o seguinte teor, nesta 

parte: CONDENO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS E DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS QUE FIXO EM 20% 

SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000712-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO DE SOUZA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000712-88.2017.8.11.0003 AUTOR: ADALBERTO DE SOUZA MOREIRA 

RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos e examinados. 

Recebo e dou provimento aos embargos de declaração, para consignar 

que, por erro material, constou na sentença proferida a condenação da 

autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, o que fica 

corrigido no presente momento, passando a sentença a ter o seguinte 

teor, nesta parte: CONDENO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS QUE FIXO 

EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005068-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENILDA MARIA DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que diligenciei ao endereço 

informado no mandado, no entanto não efetuei a citação de Rosenilda 

Maria de Lima uma vez que a mesma não foi localizado, ficando então, 

este oficial, impossibilitado de efetuar a apreensão do bem informado. É o 
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que me cumpre certificar. RONDONÓPOLIS/MT, 17 de novembro de 2017. 

LUCIANO DOS SANTOS LIMA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005686-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MARCOS REBOUCAS MARTINS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em diligências no endereço 

mencionado não foi possível proceder com a Citação de ALEXANDRE 

MARCOS REBOUÇAS MARTINS tendo vista que por ocasião as diligências 

o imóvel que se encontra atrás do SESC fora encontrado constantemente 

fechado por ocasião das diligências ora efetuadas. Posto isto não obtendo 

nenhuma informação sobre o executado devolvo o mandado para fins de 

direito. Nada mais. RONDONÓPOLIS/MT, 14 de novembro de 2017. RONEY 

KONANZ DE LIMA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003193-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Processo 1003193-24.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO Certifico que, percorri a Rua A-02, no bairro Residencial 

Paraíso, porém não encontrei o lote 27. Indaguei a moradores da região, 

mas não obtive informações sobre o veículo, porém fui informado que na 

referida rua morou uma pessoa de nome Silvani (porém não souberam 

indicar se seria a mesma pessoa), mas que se mudou há vários meses, 

tendo por última informação que teria se mudado para São José do Povo. 

Compareci na cidade de São José do Povo, mas não localizei o veículo 

nem obtive informações sobre a parte requerida. Assim, não foi possível 

proceder à busca e apreensão do veículo, nem citar a parte ré, estando 

atualmente em lugar incerto e não sabido. Rondonópolis, 22 de novembro 

de 2017. Ronan Medeiros Martins Oficial de Justiça Matrícula 12.680 DAS 

DILIGÊNCIAS – Para o cumprimento do mandado foram realizados atos 

complementares, sendo assim, as diligências foram quantificadas, em R$ 

282,00 (duzentos e oitenta e dois reais) (diligência a cidade de São José 

do Povo). Assim, requer-se que a parte autora seja intimada a proceder ao 

depósito da quantia em guia própria e posteriormente transferido para o 

nome deste oficial de justiça,, conforme regulamentação. 

RONDONÓPOLIS/MT, 22 de novembro de 2017. RONAN MEDEIROS 

MARTINS Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005408-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA KELLI LOPES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, nao foi possível intimar 

JESSICA KELLI LOPES, tendo em vista que a mesma nao mais reside no 

endereço e morador e vizinhos nao sabem informar seu paradeiro. 

RONDONÓPOLIS/MT, 1 de dezembro de 2017. MARIA ELIETE RAMOS 

Oficiala de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004836-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que me desloquei até o 

endereço fornecido, entretanto, não localizei o bem a ser apreendido. 

Ainda, certifico que percorri diversos locais da Comarca com o intuito de 

dar cumprimento aos termos do mandado, no entanto, de forma infrutífera. 

Dessa forma, não foi possível dar cumprimento aos termos do mandado. 

RONDONÓPOLIS/MT, 26 de novembro de 2017. ALEXANDRE EDUARDO 

NARLOCH DE SOUZA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000447-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M A SOUZA SANTOS - ME (RÉU)

MILTON ANTONIO DE SOUZA (RÉU)

 

Intimação do patrono do autor para no prazo legal se manifestar sobre as 

certidões dos oficiais de Justiça ID.10789099 e ID.10996197.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006350-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANINHA DE ABREU SANTOS - ME (EXECUTADO)

CLAUDIO AUGUSTO LOURENCO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, não foi possível citar 

JOANINHA DE ABREU SANTOS ME, uma vez que na região do endereço 

mencionado não logrei èxito em localizar a empresa, uma vez que no 

mandado não consta informação sobre quadra, lote ou número, ponto de 

referência, Assim, devolvo o mandado para os devidos fins. 

RONDONÓPOLIS/MT, 19 de fevereiro de 2018. JOCIELI DE LIMA SILVEIRA 

Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006974-54.2017.8.11.0003

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:

JIDEVANDE EDUARDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Processo 1006974-54.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO Certifico que, efetuei diligências ao endereço indicado, porém 

não encontrei ninguém no imóvel nem o veículo. Indaguei a moradores da 

região, porém fui informado que o réu teria se mudado para São José do 

Povo. Compareci na cidade de São José do Povo, mas não localizei o 

veículo nem obtive informações sobre a parte requerida. Assim, não foi 

possível proceder à busca e apreensão do veículo, nem citar a parte ré. 

Rondonópolis, 1 de dezembro de 2017. Ronan Medeiros Martins Oficial de 

Justiça Matrícula 12.680 DAS DILIGÊNCIAS – Para o cumprimento do 
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mandado foram realizados atos complementares, sendo assim, as 

diligências foram quantificadas, em R$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois 

reais) (diligência a cidade de São José do Povo). Assim, requer-se que a 

parte autora seja intimada a proceder ao depósito da quantia em guia 

própria e posteriormente transferido para o nome deste oficial de justiça,, 

conforme regulamentação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006620-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINO CARUS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, em cumprimento ao r. 

mandado, diligenciei até o endereço descrito, onde não foi possível citar 

ROSALINO CARUS, por ser informando pela proprietária da residência, 

Sra. Jaqueline Portela Landim (CPF: 531.629.001-15), que o requerido era 

seu inquilino e mudou-se, desconhecendo seu atual endereço. 

RONDONÓPOLIS/MT, 9 de janeiro de 2018. MATIAS ROCHA Oficial de 

Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000809-25.2016.8.11.0003

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:

J H TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que não pude proceder a 

Busca e Apreensão do bem descrito no mandado uma vez que percorri 

pelo endereço mencionado e não localizei o bem. RONDONÓPOLIS/MT, 31 

de janeiro de 2018. LAURO CRISTIANO CARVALHO Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004149-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR SCALLI SOLANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO POLIMENO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao 

mandado retro diligenciei ao endereço indicado nos dias 12/01 às 

12h00min; 16/01 às 16h30min e 17/01 às 15h00min, todavia não logrei 

êxito em proceder a CITAÇÃO do executado LUCIANO POLIMENO, estando 

o imóvel fechado, não sendo atendido, sendo informado pela Sra. Maria 

Barbosa, vizinha, que os moradores estavam viajando, restando, portanto, 

frustrada a realização da citação e dos demais atos. Diante do exposto 

devolvo o presente no aguardo de novas determinações. 

Rondonópolis-MT, 18 de janeiro de 2018. Nelson Ricardo Kleim Oficial de 

Justiça Matrícula n. 11071

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000518-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONILDO CEBALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao 

mandado retro diligenciei a Rua 7, todavia não logrei êxito em localizar o 

número indicado e os moradores indagados informaram desconhecer o 

requerido JONILDO CEBALHO, restando, portanto frustrada a realização 

da busca e apreensão do veículo e consequentemente a citação do 

requerido. É o que me cumpre certificar. RONDONÓPOLIS/MT, 19 de 

dezembro de 2017. JOSEVAN MOREIRA MESQUITA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008861-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NASA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, em cumprimento ao 

r.mandado, diligenciei até o endereço mencionado, bem como outras 

regiões da cidade, a fim de proceder à apreensão do bem objeto do 

mandado, contudo não foi possível, uma vez que não o encontrei por 

ocasião das diligências. Assim, devolvo o mandado para os devidos fins. 

RONDONÓPOLIS/MT, 8 de março de 2018. JOCIELI DE LIMA SILVEIRA 

Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004481-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON PAULO NETO 59337796104 - ME (EXECUTADO)

NELSON PAULO NETO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que compareci no endereço 

indicado, no entanto encontrei o imóvel fechado. Segundo o Senhor 

Salvador, morador da casa ao lado, de número 921, faz dois meses que 

Nelson Paulo Neto vendeu o salão comercial e se mudou para outra 

localidade. Indagado sobre onde Nelson poderá ser encontrado, 

respondeu não saber. Convém relatar que, a despeito de o mandado ser 

de CITAÇÃO, consta do próprio processo que o requerido foi citado por 

meio de correspondência, conforme documentos ID 4842287 e 4842288. 

RONDONÓPOLIS/MT, 27 de outubro de 2017. LUIS ANTONIO DE JESUS 

SANTOS Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001719-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL NUNES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que diligenciei à Rua Tucano, 

Parque Residencial Oasis e lá estando não foi possível proceder a BUSCA 

e APREENSÃO do veículo mencionado no mandado, tendo em vista não ter 

localizado o mesmo e nem o seu endereço, ou seja, o número 2.684, 

embora tendo percorrido toda a extensão da referida rua e indagado a 

alguns moradores. Assim, devolvo o presente no aguardo de novas 

determinações. RONDONÓPOLIS/MT, 12 de março de 2018. SUELY ROSA 
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LEVENTI Oficiala de Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004274-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTI RODRIGUES DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao 

presente mandado dirigi-me ao endereço indicado dia 16/02 às 10:30 hs. e 

lá estando não foi possível citar Liberti Rodrigues de Souza tendo em vista 

não ter localizado o nº 1860, sendo que os nºs. obedecem a seguinte 

ordem ...1820, 1844,1857,1872,1882... e em contato com diversos 

moradores ninguém tem conhecimento do requerido. RONDONÓPOLIS/MT, 

21 de fevereiro de 2018. VALDIR SERGIO ZAMBONATTO Oficial de 

Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010011-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR LIMA DE MELO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO que e cumprimento ao 

Mandado da 4ª Vara Cível, PROCEDI COM A BUSCA E APREENSÃO DO 

BEM DESCRITO NO MANDADO conforme consta no auto anexo, não foi 

possível citar Igor Lima de Melo em virtude do veículo estar de posse de 

Edelson Vilela Duarte Filho que não soube dizer de Igor Lima de Melo. 

Assim devolvo o presente para os devidos fins. DAS DILIGENCIAS: As 

diligencias realizadas e não depositadas perfazem o total de R$890,00 

(Oitocentos e Noventa Reais), referente às diligencias em aberto, solicito 

que a parte seja intimada a quitar mediante recolhimento de guia de 

diligência complementar. RONDONÓPOLIS/MT, 8 de março de 2018. 

STEVAN THIAGO DA SILVA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002125-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONGEPEL ENGENHARIA E CONSTRUCOES GARCIA PERES LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS DIAS OAB - MT19875/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao 

mandado, compareci ao endereço mencionado:Rua A-07, Nº 3215, Vila 

Olinda, e não foi possivel proceder a CITAÇÃO de JOSE CARLOS DOS 

SANTOS, , em razão que não reside no endereço informado, o imovel 

pertence ao senhor Vicente Fernandes, que tem no local um Bar em 

funcionamento, e o requerido frequenta seu bar esporadicamente, 

informando ainda que José Carlos não tem residencia fixa, e uma pessoa 

que fica perambulando pelos bares da Vila e do setor Industrial, Sendo 

assim devolvo o presente mandado, no aguardo de novas determinações. 

RONDONÓPOLIS/MT, 14 de março de 2018. NARCIZA RODRIGUES DE 

SOUZA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005099-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009165-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA EUNICE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAL VITO OAB - MT0019830A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001335-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLIVEIRA DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIORANDE PEREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, nos dias 25/10, às 

11h30min, 14/11, às 17h30min e, por último em 01/12/2017, às 15h00min, 

compareci no endereço indicado, porém verifiquei que o imóvel se 

encontrava fechado. Mesmo após reiteradas palmas, não houve 

manifestação de nenhum morador. Convém relatar que o portão estava 

trancado com o cadeado pelo lado externo, presumindo não haver 

pessoas no interior da residência. Em contato com o tapeceiro do lote ao 

lado, fui por ele informado que Diorande, de fato, reside no imóvel 

procurado, mas que não sabe informar os horários em que poderá ser 

encontrado. Dada a não localização do requerido, faço devolução do 

presente mandado, no aguardo de novas determinações. 

RONDONÓPOLIS/MT, 7 de dezembro de 2017. LUIS ANTONIO DE JESUS 

SANTOS Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005713-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO NILSON TONIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANTUNES DA SILVA OAB - MT13445/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA JESSICA GOMES CORDEIRO (EXECUTADO)

JET MAX COMERCIO MAQUINAS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

IRACI GOMES CORDEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, no dia 17/01/2017, às 

16h00min, compareci na Rua Floriano Peixoto, 1211 - Centro (Comércio O 

Lenhador), entretanto não foi possível proceder à citação de Andrea 

Jessica Gomes Cordeiro, uma vez que esta não se encontrava no local, 

segundo Rodrigo Gonçalves Souza, funcionário da loja. De acordo com 

ele, a requerida havia saído sem horário certo para retorno. Em razão de 

haver pagamento para apenas um ato, deixo de proceder a demais 
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diligências, razão pela qual faço devolução do presente mandado, a fim de 

novas determinações. É o que me cumpre certificar. RONDONÓPOLIS/MT, 

23 de janeiro de 2018. LUIS ANTONIO DE JESUS SANTOS Oficial de 

Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000460-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIRA SALEGIO BONILLA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO que, em cumprimento ao r/ 

mandado, em diligência ao endereço mencionado, nao foi possível citar 

Danira Salegio Bonilla, devido não a ter encontrada por ocasião da 

realização da diligência, onde obtive informação de que no imóvel 

atualmente reside Reci Antonio, não tendo obtido informação sobre o atual 

endereço da Devedora. RONDONÓPOLIS/MT, 17 de novembro de 2017. 

FELIPE LOPES LUCENA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008934-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que não foi possível proceder a 

apreensão do veículo descrito no presente mandado, tendo em vista não 

haver o localizado. RONDONÓPOLIS/MT, 6 de dezembro de 2017. CARLOS 

ROBERTO STEIN BARCELOS Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000830-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDELL ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, recolher as 

custas e taxas judiciárias, sendo que não foi localizado seu comprovante 

de recolhimento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 728505 Nr: 9297-88.2013.811.0003

 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: GUSTAVO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SEVERINO DA SILVA, VANDERLEI 

TAVARES DE MENEZES, DORVALINA MACENA DE JESUS, CARMELINA 

CONCEBIDA PEREIRA, VAGNEL CESAR SANTOS SILVA, SIDNEI JOSÉ 

SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de legal retirar o ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 434499 Nr: 3165-20.2010.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA DE COMPENSADOS I H LTDA, MARCIO 

HISTER, MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA, IVONE HULLER HISTER, 

BENO HISTER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA V. BORGES 

MARTINS - OAB:OAB/MT13994-A, EDUARDO DA SILVA BRONZE - 

OAB:12250/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A-MT

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os EMBARGOS A 

EXECUÇÃO, tão somente para determinar a substituição da TR pela 

correção monetária pelo INPC e, que havendo valores cobrados a este 

título dos embargantes, sejam devolvidos na forma simples. Declaro a 

extinção do processo com julgamento do mérito.Tendo o embargado 

decaído de parte mínima do pedido, com fulcro no disposto no artigo 86, §

único, do CPC, condeno os embargantes ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o 

valor da causa, devidamente atualizado. 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.: 724450 Nr: 5439-49.2013.811.0003

 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: SOLANGE FEITOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO TAVARES DE PAULA, ALFREDO DE 

OLIVEIRA SILVA

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

OAB:MT/3611-B, RENATA BAVARESCO DE SOUZA - OAB:MT/ 14.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para 

CONDENAR SOLIDARIAMENTE os requeridos ao pagamento de 

indenização pelos danos materiais que a autora comprovar ter suportado 

em razão do sinistro, a serem apurados em liquidação de sentença; ao 

pagamento de indenização por danos estéticos a autora, no valor de 

R$15.000,00 (atualizados com juros de mora desde o evento danoso e 

correção monetária desde a sentença); ao pagamento de indenização por 

danos morais à autora, no valor de R$10.000,00 (atualizados com juros de 

mora desde o evento danoso e correção monetária desde a sentença); e 

ao pagamento de pensão mensal à autora, no valor de 01 salário mínimo, 

devidos desde a data do evento danoso até o dia em que a mesma 

completar 72 anos de idade, devendo as parcelas vencidas ser pagas de 

uma só vez (acrescidas de correção monetária pelo INPC a contar da data 

em que cada uma das parcelas passou a ser devida, bem como acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso). Declaro a 

extinção do processo com julgamento do mérito.Tendo a autora decaído de 

parte mínima do pedido, com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do 

CPC, condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

haja vista o teor do 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 438013 Nr: 6680-63.2010.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021916/3/2018 Página 275 de 543



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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA OLIVEIRA RODRIGUES & CIA LTDA - 

NOVO CLIMA, MARCELO DA SILVA LIMA, STAR TECNOLOGIA EM 

ILUMINAÇÃO STARTEC LTDA, BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, BANCO BRADESCO S/A, BANCO ITAU S.A, BRASPRESS 

TRANSPORTES URGENTES LTDA., WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A, 

UNITED ELECTRIC APPLIANCES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, VINICIUS 

CARLLOS CRUVINEL, RAFAEL VICENTE GONÇALVES TOBIAS, BANCO 

DO BRASIL, L M SOUSA RODRIGUES & SOUSA JUNIOR LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAM AUZANI - 

OAB:6.624/MT, IVO SERGIO FERREIRA MENDES - OAB:8909/MT, JOÃO 

JOAQUIM MARTINELLI - OAB:1796-A, José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, KARINA DOS REIS BELTRÃO GUIMARÃES - 

OAB:OAB/MT 12.225, LEILA MENEZES TELES - OAB: 98699/SP, 

MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:4272/MT, Maria Luiza Souza 

Duarte - OAB:85876/SP, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-A/MT, 

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134, RENATO DE 

PERBOYRE BONILHA - OAB:3844, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698, USSIEL TAVARES DA SILVA FILH0 - 

OAB:3.154-A, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19.490 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 judicial, ao produzir seu trabalho para a Justiça, foi extremamente 

meticuloso no desempenho de suas atividades, não restando evidenciado 

ter agido de forma parcial ou com senso comum. Ao contrário, na lide em 

enfoque é plenamente possível depreende-se que o perito realizou o seu 

trabalho de forma adequada, usando de todos os meios disponíveis para 

responder, de forma objetiva, a todos quesitos propostos. De outra banda, 

não há nos autos uma sequer prova de que referido documento tenha 

deixado de atender as determinações legais, e muito menos que seja 

imprestável ao fim a que se destina. Deste modo, HOMOLOGO O LAUDO 

PERICIAL apresentado pelo perito judicial às fls. 1956/2084 e, em 

consequência, TORNO SEM EFEITO a decisão proferida às fls. 

1079/1082.Intime-se as partes, desta decisão, devendo o administrador 

judicial formular, no prazo de 10 (dez) dias, os requerimentos que 

entender pertinentes, com vistas a arrecadação de bens e pagamento dos 

credores habilitados, visando o encerramento do presente processo de 

falência. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, 

atendando-se para o disposto no artigo 79 da Lei 11.101/2005.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 853242 Nr: 829-96.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO KISZEWSKI MELO, LUCIANO POLIMENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXYBENS COMERCIO DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE os presentes embargos a execução. Condeno o requente 

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. Com o trânsito em 

julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo às 

a n o t a ç õ e s  d e  e s t i l o ,  a r q u i v e m - s e  o s 

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.: 774236 Nr: 4018-53.2015.811.0003

 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: GILBERTO MENDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANI PAULA RODRIGUES, GEOVANE 

RODRIGUES DE PAULA, RAFAEL JULIO RODRIGUES BORGES, DANIELA 

SOARES DO NASCIMENTO, CLAUDEMIR ANDRADE DA SILVA, EURENICE 

FERREIRA DE ANDRADE, ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO, JANE MARIA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:15527

 Vistos e examinados. Colhidos os depoimentos constantes dos termos em 

apartado, dou por finda a instrução processual, converto as alegações 

finais em memoriais escritos, que deverão ser apresentados pelas partes, 

no prazo sucessivo de 15 dias. Vindo aos autos tal manifestação dos 

litigantes, ou decorrido o prazo para tanto, o que deverá ser certificado 

pela serventia, conclusos. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo”. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Fernando Mota dos Santos, estagiário de 

direito, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 823405 Nr: 4124-78.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945/B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:OAB/MT14690/O, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 INTIMAÇÃO da parte Impugnada para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração de fls. 374/375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 738025 Nr: 717-35.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA REGINA CORREA, MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTIL PEREIRA MENDES, N. C. AUTO 

PECAS - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DE OLIVEIRA 

TEIXEIRA MIRANDA - OAB:1043/RO, LUIZ CARLOS BARBOSA 

MIRANDA - OAB:2.435 /RO

 INTIMAÇÃO do(s) patrono(s) do autor para no prazo legal juntar o cálculo 

atualizado da dívida, bem como informar o endereço completo com CEP 

do(s) devedore(s) e a data do débito a ser considerada, por se tratar de 

exigências do SCPC e do SERASA, para inclusão no registro de banco de 

dados do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 815539 Nr: 1407-93.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GLENCORE GRAIN B.V. ("GLENCORE"), JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIZE HONORATO DE FREITAS, ALEXANDRE 

AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222

 INTIMAÇÃO da impugnante para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de Embargos de Declaração de fls. 141/143.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 736554 Nr: 15867-90.2013.811.0003

 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: SILVANI PAULA RODRIGUES, GEOVANE RODRIGUES 

DE PAULA, DANIELA SOARES DO NASCIMENTO, RAFAEL JULIO 

RODRIGUES BORGES, CLAUDEMIR ANDRADE DA SILVA, EURENICE 

FERREIRA DE ANDRADE, ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO, JANE MARIA 

DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MENDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thassia Christina Duarte de 

Oliveira - OAB:MT0021896O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES 

- OAB:13772, BRUNO GARCIA PERES - OAB:43.086/PR, DEFENSORIA 

PUBLICA - OAB:, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 Vistos e examinados. Colhidos os depoimentos constantes dos termos em 

apartado, dou por finda a instrução processual, converto as alegações 

finais em memoriais escritos, que deverão ser apresentados pelas partes, 

no prazo sucessivo de 15 dias. Vindo aos autos tal manifestação dos 

litigantes, ou decorrido o prazo para tanto, o que deverá ser certificado 

pela serventia, conclusos. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo”. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Fernando Mota dos Santos, estagiário de 

direito, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 721487 Nr: 2510-43.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLAN NUNES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA ROBERTA DA SILVA - 

OAB:6902/MT, EDILIA FERNANDES DAS GRAÇAS - OAB:16869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

 Com fulcro no art. 517 e 782, §§ 3º e 5º, do CPC, defiro o pedido de fls. 

93/94 (expedição da certidão).

 Expeça-se certidão para o especial fim de protesto, cabendo ao autor 

promover o respectivo protesto, bem como oficie-se ao SPC para 

inscrição do débito no rol de maus pagadores, condicionado ao exequente 

promover o recolhimento das despesas da respectiva inscrição.

No mais, intime-se a exequente para requerer o que de direito, e ainda, 

para indicar bem livre e desembaraçado de quaisquer ônus, no prazo 

legal.

 Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 748534 Nr: 6977-31.2014.811.0003

 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: GILSEMEIRE SANTOS FERREIRA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSBORGONHONI TRANSPORTE LTDA ME, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGHOR DJAMÍLER MENDES 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:OAB/RJ 118.948, FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA - 

OAB:MT/10.094, PEDRO ROBERTO ROMAO - OAB:SP/209.551

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de fls. 328, devendo o feito permanecer suspenso para a 

executada Companhia Mutual de Seguros, por encontrar-se em liquidação 

extrajudicial.

Prosseguem os autos com relação a executada Transborgonhoni LTDA 

ME.

Defiro o pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença.

Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está devidamente 

instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

341), 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.: 749724 Nr: 7605-20.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.G PORTELA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ELETRODÓMESTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAES 

DOURADO NETO - OAB:23.255 OAB/PE, Leonardo de Lima Naves - 

OAB:91.166/MG, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:OABMT 15.935

 Vistos e examinados.

Intime-se o peticionante a emendar a peça de fls. 197/198, carreando ao 

feito os cálculos da condenação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 805038 Nr: 16315-92.2015.811.0003

 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: JOÃO PAULO NEVES VERAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUFT LOGISTICS AGRIBUSINESS, 

TRANSPORTADORA BOTUVERA LTDA OU TRANSPORTES BOTUVERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Lessmann 

Buttazzi - OAB:154.191-OAB/SP, EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT/4735

 Vistos e examinados.Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021916/3/2018 Página 277 de 543



justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e 

pertinência.Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de 

provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

implicando na preclusão do direito probatório. Após, aportados os 

petitórios, ou decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, 

tornem os autos conclusos para despacho saneador (art. 357 do CPC) ou 

julgamento antecipado do mérito (arts. 355 e 356 do CPC).Por fim, registro 

que existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 736786 Nr: 16053-16.2013.811.0003

 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: LUCINEIDE RODRIGUES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N C IMOVEIS LTDA, EDNEY RODRIGUES DA 

FONSECA, WELLINGTON DE JESUS SANTOS, AILTON CARLOS DA 

FONSECA, MARIA APARECIDA DA FONSECA, LUCILENE RODRIGUES DA 

FONSECA, EDILENE RODRIGUES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 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 às fls. 132.

 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 das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 812314 Nr: 218-80.2016.811.0003

 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: HELAINE DE SOUZA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:OAB/MG 44698

 Vistos e examinados.Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e 

pertinência.Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de 

provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

implicando na preclusão do direito probatório. Após, aportados os 

petitórios, ou decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, 

tornem os autos conclusos para despacho saneador (art. 357 do CPC) ou 

julgamento antecipado do mérito (arts. 355 e 356 do CPC).Por fim, registro 

que existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 761566 Nr: 14279-14.2014.811.0003

 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: MARIA APARECIDA GUIMARÃES DE SOUSA 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLI TRANSPORTADORA LTDA, 

GENERALLI BRASIL SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105, Diogo Santos Oliveira - OAB:155.358, JAIRO JOAO 

PASQUALOTTO - OAB:MT/3.569, MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO - 

OAB:14475, MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 Vistos e examinados.

Intime-se o perito judicial para que, sendo-lhe possível, em 10 dias preste 

os esclarecimentos solicitados às fls. 274.

Desentranhe-se a petição de fls. 277/278, vez que juntada em duplicidade 

aos 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.: 809138 Nr: 17709-37.2015.811.0003

 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: WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES, JOÃO ANTONIO 

FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CEZAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431 A

 Vistos e examinados.

Recebo e dou provimento aos embargos de declaração de fls. 129/131, 

esclarecendo que a condenação em danos morais foi fixada no valor de 

R$10.000,00(dez mil reais).

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.: 771232 Nr: 2842-39.2015.811.0003

 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: FARES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDON PLAZA SHOPPING LTDA, JAR - 

PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Vistos e examinados.Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e 

pertinência.Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de 

provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

implicando na preclusão do direito probatório. Após, aportados os 

petitórios, ou decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, 
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tornem os autos conclusos para despacho saneador (art. 357 do CPC) ou 

julgamento antecipado do mérito (arts. 355 e 356 do CPC).Por fim, registro 

que existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 817044 Nr: 1924-98.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL JOSE SANTOS PAIXÃO, WILMARA APARECIDA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TINATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DOS SANTOS 

BRAZAO - OAB:6628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Sendo tempestivos, recebo os embargos de terceiro, determinando a 

citação da parte embargada, nos moldes do artigo 677 do CPC.

Defiro o pedido da embargante, formulado às fls. 39 dos autos, 

determinando que seja oficiado ao banco indicado para que, no prazo de 

10 dias, remeta a este Juízo uma cópia do contrato de abertura da conta 

bancária mencionada na petição inicial.

 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.: 444401 Nr: 13070-49.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENIA ADRIANA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERBENS IMOVEIS LTDA, JOSE CARLOS 

MASSANEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CESAR CLEMENTE - 

OAB:14340/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A/MT

 Vistos e Examinados.

 Intime-se a parte requerente para requerer o que de direito, prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 780298 Nr: 6323-10.2015.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARE AGROPECUARIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LAURA LYRA ZWICKER - 

OAB:148348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:MT 18.603, JOSÉ ARNALDO JASSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8123/PR, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MG 44698

 pericial, podendo, a apelante, querendo, postular a repetição da prova ou 

esclarecimentos do expert, quando do processamento da ação principal, 

esta sim, de jurisdição contenciosa. 3. Conteúdo do laudo que deve ser 

questionado em ação própria, envolvendo processo de conhecimento 

amplo. Admissibilidade de oferta de possíveis críticas ao laudo somente 

quando da ação principal. 4. Negaram provimento ao recurso.”É que, na 

ação de antecipação de produção de provas, a sentença a ser proferida é 

homologatória puramente formal, em que o conteúdo é dado pela 

realização da prova antecipada, com regularidade, como ocorreu no caso 

em apreço; por isso não reclama fundamentação além da que ateste 

aquela regularidade, nem apreciação a prova, tarefa exclusiva do juiz do 

processo principal.Nas medidas cautelares antecipatórias a sentença se 

reveste de natureza meramente homologatória, não existindo a formação 

de lide.Ante todo o exposto, HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL apresentado 

e decreto a extinção do processo. Determino que cada parte custeie as 

despesas processuais que desembolsou, com os honorários dos 

respectivos assistentes técnicos, além dos honorários dos respectivos 

patronos, ora fixados em R$ 3.000,00. 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.: 749026 Nr: 7267-46.2014.811.0003

 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): MARIA JOSE DE SOUZA PESERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

CARVALHO DE OLIVEIRA - OAB:9834

 . Às fls. 165/166, aportaram os autos o cálculo atualizado do débito. 

Posteriormente, a parte exequente se manifestou, alegando que as 02 

(duas) penhoras realizadas no feito são superiores ao valor do débito que 

ora indica, qual seja: R$ 3.110,60 (atualizados até 10 de março de 2017); 

requereu, outrossim, o levantamento de tal quantia (R$ 3.110,60), e, que o 

saldo remanescente penhorado seja devolvido para a conta da executada 

e, após os levantamentos seja o processo extinto.Sobre os cálculos da 

contadoria do Juízo, a parte requerida não se manifestou, conforme fls. 

171. Considerando-se que a parte exequente pretende seja levantado o 

valor atualizado do débito, qual seja R$3.110,60, atualizados até março de 

2017 e, que a parte executada não foi intimada da quantia atualizada, 

determino sua intimação, a fim de que não paire qualquer dúvida acerca do 

levantamento de tais valores e, transcorrendo o prazo sem manifestação 

e certificado, fica autorizada a expedição do alvará da quantia 

incontroversa em favor do exequente, observando-se os dados contidos 

às fls. 167. Em relação ao saldo remanescente, intime-se a parte, a fim de 

informar todos os dados necessários para a expedição do alvará. 

Expeçam-se os alvarás, nos termos da CNGC/MT. Atendidas todas as 

determinações, conclusos para sentença extintiva. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 781611 Nr: 6824-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALEX MOURA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURILENE SOUSA CARMO DO 

PRADO - OAB:16682/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE PARADA 

SIMÃO - OAB:OAB/SP-221.386

 Vistos e examinados.

Devidamente intimada acerca da penhora realizada (fls. 180), a parte 

executada quedou-se inerte, como certificado às fls. 182.

A patrona da parte autora requereu o levantamento de valores, indicando 

seus dados bancários.

 Sabe-se que o patrono legalmente constituído, com poderes na 

procuração para receber e dar quitação tem direito inviolável à expedição 

de alvará em seu nome para levantamento de depósitos judiciais.

 Desse modo, intime-se a patrona constituída às fls. 17, para as 

providências necessárias, no prazo de 05(cinco) dias.

 Com a vinda da procuração com os poderes específicos “receber e dar 

quitação”, conclusos.

 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.: 722347 Nr: 3359-15.2013.811.0003

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021916/3/2018 Página 279 de 543



 PARTE AUTORA: JACKSON LUIS SEGABINAZI TROJAN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:OAB/SP239437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA BELLINI LOUREIRO - 

OAB:253.380 SP, Marina Emilia Baruffi Valente Baggio - 

OAB:109.631-SP, PATRICIA COELHO MOREIRA BAZZO - OAB:244.214 

SP

 Vistos e examinados.

 Verifica-se que a parte exequente distribuiu a petição, objetivando que a 

liquidação prossiga em autos apartados.

 Desse modo, intime-se a parte para as providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 845154 Nr: 10052-10.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:OAB/PR 30.890, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

 BANCO JOHN DEERE S/A ingressou com a presente HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO em face de LUCIANA FISCHER e GUILHERME AUGUSTIN, 

requerendo que o seu crédito, originário dos contratos nsº 44.385-9/04 e 

32.183-4/03 seja excluído da lista de credores do processo de 

recuperação judicial dos impugnados.

 Com a inicial vieram documentos.

 A parte impugnada manifestou-se pela rejeição da impugnação (fls. 77).

 O administrador judicial se manifestou pela procedência da impugnação, 

com a exclusão do crédito (fls. 119).

 O Ministério Público também opinou pela procedência da impugnação (fls. 

121).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Da análise minuciosa dos autos verifico que a parte impugnante logrou 

êxito em comprovar, de forma satisfatória, que o seu crédito não está 

sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

 Desta feita, em consonância com as respeitáveis manifestações do 

administrador judicial e do Ministério Público, JULGO PROCEDENTE a 

presente habilitação de crédito e determino a retificação da lista de 

credores, para que o crédito da impugnante seja excluído do processo de 

recuperação judicial.

 Condeno a impugnada ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$2.000,00.

 Publique-se.

Intime-se.

 Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-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.: 843658 Nr: 9573-17.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA FISCHER, GUILHERME AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A ingressou com a presente 

IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO em face de GUILHERME AUGUSTIN E OUTROS, 

requerendo que conste da lista de credores que o seu crédito é de 

R$220.718,06.

O feito teve seu regular processamento, tendo o impugnado 

manifestado-se pela improcedência da impugnação; o administrador 

judicial apresentado cálculos onde apura que o valor do crédito é de 

R$151.078,86 na classe de credores quirografários; e o Ministério Público 

concordado com o cálculo do administrador judicial.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Da análise dos autos verifica-se que o administrador judicial apresentou 

os cálculos do crédito da impugnante, após a verificação de toda a 

documentação pertinente à sua constituição, e que procedeu a 

atualização dos valores nos exatos termos em que determina a Lei 

11.101/2005 (artigo 9º, inciso II).

 De outra banda, a impugnante não trouxe aos autos elementos que 

pudessem alterar a conclusão do administrador judicial, de modo que o 

crédito lançado na lista de credores não merece alteração, como bem 

verificou o Douto representante do Ministério Público, que atua no feito 

como fiscal da lei e defensor do interesse público.

 Desta feita, diante da regularidade dos cálculos do administrador judicial e 

da ausência e prova documental capaz de alterar a sua conclusão, 

JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação, mantendo o crédito da 

impugnante no valor encontrado pelo administrador judicial (R$151.078,86) 

na classe de credores quirografários.

 Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

 Condeno a impugnante ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em R$2.000,00.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 843332 Nr: 9429-43.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA FISCHER, GUILHERME AUGUSTIN, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222-MT, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 Vistos e examinados.

 LUCIANA FISCHER e GUILHERME AUGUSTIN ingressaram com a presente 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO em face de BANCO DE LAGE LADEN BRASIL 

S/A, requerendo que o crédito da impugnada, lançado na lista de credores 

do seu processo de recuperação judicial, seja reclassificado para a 

classe de credores com garantia real.

 Com a inicial vieram documentos.

 A impugnada manifestou-se pela rejeição da impugnação (fls. 371).

 O administrador judicial se manifestou pela procedência da impugnação, 

afirmando que o crédito da impugnada está garantido por hipoteca e, desta 

feita, deve ser incluído na classe das garantias reais, e não no rol dos 

credores quirografários (fls. 382).

 O Ministério Público também opinou pela procedência da impugnação (fls. 

384).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Da análise minuciosa dos autos verifico que a parte impugnante logrou 

êxito em comprovar, de forma satisfatória, que o crédito da impugnada 

está garantido por hipoteca, de modo que deve constar do rol dos 

credores com garantia real.

 De outra banda, é nítido que a alienação fiduciária foi formalizada em 

momento posterior à hipoteca, por meio de aditivos contratuais, de modo 

que deve prevalecer a primeira garantia originariamente firmada.
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 Desta feita, JULGO PROCEDENTE a presente habilitação de crédito e 

determino a retificação da lista de credores, para que o crédito da 

impugnada seja arrolado na classe dos credores com garantia real.

 Condeno a impugnada ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$2.000,00.

 Publique-se.

Intime-se.

 Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-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.: 840083 Nr: 8626-60.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA FISCHER, GUILHERME AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/O, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

 BANCO DA AMAZÔNIA S/A ingressou com a presente IMPUGNAÇÃO DE 

CRÉDITO em face de GUILHERME AUGUSTIN E OUTROS, requerendo que 

conste da lista de credores que o seu crédito é de R$2.090.365,03 na 

classe dos credores com garantia real.

 O feito teve seu regular processamento, tendo o impugnado 

manifestado-se pela improcedência da impugnação; o administrador 

judicial apresentado cálculos onde apura que o valor do crédito é de 

R$1.707.197,84 na classe com garantia real; e o Ministério Público 

concordado com o cálculo do administrador judicial.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Da análise dos autos verifica-se que o administrador judicial apresentou 

os cálculos do crédito da impugnante, após a verificação de toda a 

documentação pertinente à sua constituição, e que procedeu a 

atualização dos valores nos exatos termos em que determina a Lei 

11.101/2005 (artigo 9º, inciso II).

 De outra banda, a impugnante não trouxe aos autos elementos que 

pudessem alterar a conclusão do administrador judicial, de modo que o 

crédito lançado na lista de credores não merece alteração, como bem 

verificou o Douto representante do Ministério Público, que atua no feito 

como fiscal da lei e defensor do interesse público.

 Desta feita, diante da regularidade dos cálculos do administrador judicial e 

da ausência e prova documental capaz de alterar a sua conclusão, 

JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação, mantendo o crédito da 

impugnante no valor encontrado pelo administrador judicial 

(R$1.707.197,84), na classe dos credores com garantia real.

 Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

 Condeno a impugnante ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em R$2.000,00.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 450405 Nr: 5585-61.2011.811.0003

 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: VA GARCIA ALIMENTOS ME, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A, ALEXANDRINA DIAS NASCIMENTO 

HERNANDES, WAGNER ALVES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT, BOLESLAU DORADA - 

OAB:2959/AC, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:OAB/MT7250, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Da análise acurada dos autos verifica-se que as alegações da falida 

ALEXANDRINA não merecem acolhimento. No que tange a alegação de 

nulidade por falta de intimação, há que se ter em conta que a mesma foi 

devidamente intimada da sua inclusão no processo de falência em data de 

10/10/2016, quando sua advogada fez carga dos autos. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “(...)Isto posto, afasto a alegação de nulidade dos atos 

processuais por falta de intimação.De outra banda, também não merece 

guarida a sustentação da peticionante, de que não manteve união estável 

com o falido Vagner, uma vez que ela própria declarou ter convivido com o 

mesmo, como se infere das afirmações que teceu na exordial do processo 

de embargos de terceiro que protocolou (10050-40.2016). Deste modo, 

resta induvidosa a união estável mantida entre Alexandrina e Vagner que, 

equiparada ao casamento com regime de comunhão parcial de bens, 

reflete nos bens comuns adquiridos por ambos durante o período de 

convivência. Ademais, como bem ressaltou o Douto representante do 

Ministério Público, a empresa falida foi constituída como empresa 

individual, onde não há diferença entre o patrimônio da pessoa jurídica e o 

patrimônio da pessoa física, que se confundem em uma eventual 

responsabilização. Assim, INDEFIRO o pedido da falida ALEXANDRINA, e 

mantenho a mesma no processo de recuperação judicial, devendo os 

bens adquiridos por ela na constância da união estável com o falido 

Vagner garantir o adimplemento das obrigações contraídas pela pessoa 

jurídica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 849667 Nr: 11305-33.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVARISTO ARAGAO SANTOS - 

OAB:OAB/PR24498, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O, 

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/MT14469A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

 BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A ingressou com a presente 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO em face de LUCIANA FISCHER e GUILHERME 

AUGUSTIN, requerendo que o seu crédito, originário do contrato nº 

200400426-4/001 seja excluído da lista de credores do processo de 

recuperação judicial dos impugnados.

 Com a inicial vieram documentos.

 A parte impugnada manifestou-se pela rejeição da impugnação (fls. 66).

 O administrador judicial se manifestou pela procedência da impugnação, 

com a exclusão do crédito (fls. 103).

 O Ministério Público também opinou pela procedência da impugnação (fls. 

107).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Da análise minuciosa dos autos verifico que a parte impugnante logrou 

êxito em comprovar, de forma satisfatória, que o seu crédito não está 

sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

 Desta feita, em consonância com as respeitáveis manifestações do 

administrador judicial e do Ministério Público, JULGO PROCEDENTE a 

presente habilitação de crédito e determino a retificação da lista de 

credores, para que o crédito da impugnante seja excluído do processo de 

recuperação judicial.

 Condeno a impugnada ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$2.000,00.

 Publique-se.

Intime-se.

 Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 752908 Nr: 9242-06.2014.811.0003

 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: ANDRIELE ROGERIA TEIXEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI PAVÃO, SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13245-A, ROSANA FRANCALANCCI QUEIROZ - 

OAB:124.214/MG

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização pelos danos 

materiais que a autora comprovar ter suportado em razão do sinistro, a 

serem apurados em liquidação de sentença; ao pagamento de indenização 

por danos estéticos a autora, no valor de R$10.000,00 (atualizados com 

juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde a 

sentença); ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no 

valor de R$10.000,00 (atualizados com juros de mora desde o evento 

danoso e correção monetária desde a sentença); e ao pagamento de 

pensão mensal à autora, por período e valor a serem apurados em 

liquidação de sentença, nos termos desta decisão. Declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito.Diante da sucumbência recíproca, 

condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC, na proporção de 

metade para cada parte. Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do 

CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário 

da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as 

mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) 

anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir 

a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 433670 Nr: 2336-39.2010.811.0003

 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: EDIMAR VIEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A, JF VEÍCULOS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA 

- OAB:OAB/SP32909

 Vistos e examinados.

Intime-se o banco requerido a esclarecer os termos da petição de fls. 172, 

haja vista que a sua fundamentação mostra-se confusa frente ao teor da 

sentença proferida 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.: 427402 Nr: 9587-45.2009.811.0003

 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): J L DA SILVA BOTAS E BOTINAS ME, JOSE 

LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8194A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA BALBINO CAJANGO - 

DEFENSORA - OAB:

 Vistos e examinados.

 Proceda-se à consulta no Sistema Renajud, para buscar informações 

acerca da existência de bens registrados junto ao Detran em nome da 

parte executada.

Caso POSITIVA a busca, efetue a restrição junto à base de dados do 

referido sistema.

 Não havendo bens encontrados, intime-se a parte autora para requerer o 

que de direito, 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.: 415882 Nr: 11542-48.2008.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA GOMES FEITOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:OAB/MT13877, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Proceda-se à consulta no Sistema Renajud, para buscar informações 

acerca da existência de bens registrados junto ao Detran em nome da 

parte executada.

Caso POSITIVA a busca, efetue a restrição junto à base de dados do 

referido sistema.

 Não havendo bens encontrados, intime-se a parte autora para requerer o 

que de direito, 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.: 403819 Nr: 17340-24.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA MODELO LTDA, JULIO CESAR DO 

NASCIMENTO, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, MARCIO ROGERIO BERTONI, 

SHEILA DAL BÓ, SIMONE DAL BÓ, DULCELINA SILVA NASCIMENTO, 

SOUVENIR DAL' BÓ JUNIOR, CARLOS CEZAR BERTONI, MICHEL DAL' BÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TORRES HOLLERBACH 

- OAB:RJ 189513, DIOGO REZENDE DE ALMEIDA - OAB:OAB/RJ 

123.702, JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - OAB:RJ 208.019, 

JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:RJ 134.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 2030, RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - 

OAB:16056 OAB/MT, THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - 

OAB:11922/MT, WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - 

OAB:8862/MT

 Vistos e examinados.

 01 – Intimem-se todos os executados para que, querendo, no prazo legal, 

se manifestem sobre a alegação de fraude à execução, contida na petição 

de fls. 780ss;

 02 – Defiro o pedido de registro da penhora nas novas matrículas da 

Fazenda de Deus, quais sejam: Fazenda de Deus – Parte A, matrícula 

118.290 e Fazenda de Deus – Parte B, matrícula 118.291.

 Oficie-se ao Cartório competente, como requerido no item 8 da petição de 

fls. 938;

 03 – Defiro o pedido formulado pelo exequente no item 9 da petição de fls. 

938, determinando a expedição de novas cartas de citação para os 

executados cujos ARs retornaram com o aviso dos Correios de que não 

foram procurados; bem como para os executados cujos ARs retornaram 

sem a devida assinatura.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 732354 Nr: 12582-89.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: T L T DA SILVA TINTAS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZON COSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA GALVÃO SERRA E 

JURGIELEWICZ - OAB:16.815/MS, BRUNO TERENCE ROMERO R. G. 

DIAS - OAB:5055-E/MS, Julio Sergio Greguer Fernandes - 

OAB:11540/MS

 Vistos e examinados.

Indefiro o pedido de penhora online formulado às fls. 158, uma vez que 

dirige-se a empresa diversa daquela que figura como 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.: 730194 Nr: 10785-78.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ANTONIO DALFORNO, EVALDO 

VICENTE DAL FORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERNANDEZ MARQUES - 

OAB:48104/RS, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS - 

CÍVEL - OAB:

 Vistos e examinados.

Considerando a manifestação de fls. 180, defiro o pedido de 

transferência/liberação de valores formulado às fls. 148.

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.: 731012 Nr: 11518-44.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T L T DA SILVA TINTAS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZON COSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA GALVÃO SERRA E 

JURGIELEWICZ - OAB:16.815/MS, BRUNO TERENCE ROMERO R. G. 

DIAS - OAB:5055-E/MS, Julio Sergio Greguer Fernandes - 

OAB:11540/MS

 Vistos e examinados.

Indefiro o pedido de penhora online formulado às fls. 229, uma vez que 

dirige-se a empresa diversa daquela que figura como 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.: 427806 Nr: 9978-97.2009.811.0003

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO INTERNACIONAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:53.588/RJ, EDUARDO CHALFIN - OAB:OAB/MT 20.332-A

 Vistos e examinados.

 Por serem tempestivos, conforme certidão de fls. 1.300, RECEBO os 

embargos de declaração de fls. 1291ss.

 Da análise dos autos verifica-se que, de fato, assiste razão ao 

embargante, devendo haver a fixação de honorários sucumbenciais 

também na segunda fase da ação de prestação de contas.

 Nesse sentido:

 “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – 

SOCIOS DE EMPRESAS – ADMINISTRADORES SOLIDÁRIOS DE DIREITO – 

DIVERGÊNCIAS FÁTICAS NA ADMINISTRAÇÃO – DEVER DE PRESTAÇÃO 

DE CONTAS - ARTIGO 1020 DO CC - PRIMEIRA FASE – AÇÃO 

PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO § 

4ºª, DO ARTIGO 20, DO CPC/73 – RAZOABILIDADE, 

PROPORCIONALIDADE, MODERAÇÃO – VALOR ESTRATOSFÉRICO 

DETERMINADO PELO MAGISTRADO – REDUÇÃO – NECESSIDADE – 

PRINCÍCIO DA CAUSALIDADE – SEGUNDA FASE – NOVA VALORAÇÃO 

DOS SERVIÇOS DO PROFISSIONAL – INCOMUNICABILIDADE. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (...). Ante o principio da causalidade, 

impõe-se o arbitramento de honorários para a primeira fase da ação de 

prestação de contas. Considerando análise meramente formal, estes 

devem ser fixados dentro da razoabilidade e da proporcionalidade em 

relação aos singelos serviços desenvolvidos nesta primeira fase. Se o 

valor é estratosférico, deve ser reduzido. O profissional do direito, 

prosseguindo na segunda fase, não sendo a conta prestada de plano pelo 

vencido e surgindo novas controvérsias, faz jus a novos honorários, 

dentro do principio da causalidade, por serem distintos, não se vinculando 

com o já arbitrado na primeira fase.”. (Ap 65477/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 20/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016).

 Isto posto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração de fls. 1291, 

arbitrando honorários advocatícios em favor do advogado do banco 

requerido, no valor de R$4.000,00.

 Intimem-se a todos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 737366 Nr: 237-57.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT

 Vistos e examinados.

Determino a intimação do exequente para que, no prazo legal, 

complemente a petição de fls.133, carreando aos autos o cálculo 

atualizado da dívida.

Após, conclusos.

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.: 424923 Nr: 7091-43.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DUARTE DA SILVA, JAIR DUARTE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8510/MT, MARIETHY STEFFANIA REZENDE VELOSO - 

OAB:11971/MT, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972/MT

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, manifestar acerca do 

requerimento de exclusão do nome do executado dos cadastros 

restritivos de crédito, postulado em fl. 247.

 Intimação da Parte Requerida

 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: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A
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 Intimação da Administradora Judicial Dra Melissa Arend das Neves acerca 

da decisão proferida em fl. 89, nos termos seguintes:"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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713515 Nr: 8635-61.2012.811.0003

 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: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON MOREIRA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO F ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAURA ARAÚJO DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 8635-61.2012.811.0003, Protocolo 

713515, 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): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 810614 Nr: 18088-75.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR BUFALO, GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO, 

GILBERTO MACHADO ARAUJO, ALESSANDRA COUTINHO DE LARA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDA APARECIDA MASTELARO HAYASHI, 

ALESSANDRA MASTELARO RAVANINI, WALTER MASTELARO, LEILA 

SILVA MASTELARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - 

OAB:13068/MT, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3076-A, 

SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 Intimação dos exequentes para, no prazo legal, manifestar acerca da 

petição e documentos de fls. 1076/1131 apresentados pelos executados.

 Intimação da Parte Autora

 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: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO, 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

 Intimação do Sr. Perito Reinaldo Camargo da Nascimento acerca da 

determinação proferida em fl. 482, nos seguintes termos:"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.: 816413 Nr: 1733-53.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZOLDA NUNES INDIO CORBELINO SOUZA, Luiz 

Fernando Índio Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA CABO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - 

OAB:18820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. EDMILSON BENEDITO RONDON, OAB/MT 19.220, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga rápida desde o dia 09/03/2018, SOB PENA de busca 

e apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM 

COMO expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 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, REINALDO CAMARGO NASCIMENTO - OAB:2198, 

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

 Intimação do Sr. Perito Reinaldo Camargo do Nascimento acerca da 

decisão proferida em fl. 661, nos termos seguintes:"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.: 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT3127A

 Intimação da parte autora/apelada para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 323/354.

 Intimação da Parte Autora

 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

 PARTE AUTORA: BOLESLAU HARENZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE CAVALCANTE DE ALMEIDA, ALVARO 

CAVALCANTE DE OLIVEIRA, SIGEFREDO CAVALCANTE FILHO, 

ROSALINA CAVALCANTE FIGUEIREDO, ARACY CAVALCANTE MOREIRA 

DE SOUZA, LUZIA IZABEL CAVALCANTE E SILVA, MARIA LUCIA 

CAVALCANTE DA SILVA, ANTONIO CARLOS CAVALCANTE, 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, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MOREIRA DE 

SOUZA - OAB:4248/MT

 Intimação do Leiloeiro Sílvio Luiz Silva de Moura Leite acerca dos termos 

da decisão proferida em fl. 17, nos termos seguintes:"Vistos e 
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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."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004443-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IEDA NASCIMENTO MATIUSSU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Certifique-se, a Srª Gestora, se decorreu o prazo 

para requerida purgar a mora ou resposta no prazo legal. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004556-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE DO CARMO GENTIL GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

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 : 

1004556-46.2017.8.11.0003 REQUERENTE: GISLAINE DO CARMO GENTIL 

GONCALVES REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL Vistos e examinados. 

Converto o feito em diligência para que intime-se a parte autora a trazer 

aos autos documentos suficientes que demonstram o pagamento de 

valores com a compra do produto/serviço descrito na inicial, bem como, 

demonstrativo atualizado do débito. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001343-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO LOURDES DE SOUZA (REQUERENTE)

THAYNA LORRAINE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Ante a matéria objeto da lide, o feito deve ser 

remetido à uma das Varas de Fazenda Pública, as quais detêm a 

competência para o processamento dos feitos de que envolvam entes 

públicos. Deste modo, procedam-se as baixas necessárias e remeta-se o 

feito para distribuição para remessa a uma das Varas de Fazenda Pública. 

Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003924-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES CERRADO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003924-20.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Advogado do(a) REQUERENTE: MAURO PAULO GALERA 

MARI - MT0003056A REQUERIDO: TRANSPORTES CERRADO LTDA - ME 

Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Torno sem 

efeito o despacho de id:10581555, eis que fora lançado equivocadamente. 

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde pleiteia-se a 

concessão liminar do pedido, instruindo-o com os devidos documentos. Da 

análise dos documentos carreados aos autos, verifico que o pedido de 

liminar deve ser deferido, haja vista que restou comprovada a mora da 

parte requerida e a sua devida notificação, através do protesto por edital. 

Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, determinando a busca e 

apreensão descrito na inicial; Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça apreender o bem onde quer que o 

encontre e depositá-lo em mãos do representante legal do Requerente, ou 

de quem este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão 

judicial, cabendo ao mesmo arcar com as eventuais despesas. Ademais, 

conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca 

e apreensão do veículo objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de 

restrição judicial na base de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - 

Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: RENAN 

CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO 02/03/2018 - 14:57:01 

Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular Dados do Processo 

Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município 

RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO Órgão Judiciário RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL N° 

do Processo 10039242020178110003 Total de veículos: 1 Placa UF 

Marca/Modelo Proprietário Restrição FPO9805 MT CHEV/TRAILBLAZER 

LTZ AG4 TRANSPORTES CERRADO LTDA-ME Transferência Imprimir O 

devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos. Providencie-se a 

inserção do mandado em banco próprio de mandados. Proceda-se a 

vistoria do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual 

deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a 

acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor. 

Executada a liminar, cite-se a requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer 

purgação da mora, se lhe aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Consigno que, para reaver o bem apreendido, o requerido 

deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida, efetuando 

depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as 

vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da 

ação. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, 

com os benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o 

autor fornecer os meios de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009192-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 
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(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON ZANDONATO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009192-55.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogados do(a) REQUERENTE: 

RAPHAEL NEVES COSTA - MT12411/A, RICARDO NEVES COSTA - 

MT0012410S, FLAVIO NEVES COSTA - MT0012406S, GIANOTTI AMADOR 

MORAES GOMES - MT0018216A-O REQUERIDO: WELLINGTON 

ZANDONATO DA SILVA Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO DECISÃO 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde 

pleiteia-se a concessão liminar do pedido, instruindo-o com os devidos 

documentos. Da análise dos documentos carreados aos autos, verifico 

que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que restou 

comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação, através 

do protesto por edital. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial; Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do 

representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO 02/03/2018 - 14:59:50 Comprovante de Inclusão de 

Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN 

CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO Órgão Judiciário 

RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL N° do Processo 

10091925520178110003 Total de veículos: 1 Placa UF Marca/Modelo 

Proprietário Restrição AVM8462 MT FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX 

WELLINGTON ZANDONATO DA SILVA Transferência Imprimir O devedor, 

por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos. Providencie-se a 

inserção do mandado em banco próprio de mandados. Proceda-se a 

vistoria do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual 

deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a 

acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor. 

Executada a liminar, cite-se a requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer 

purgação da mora, se lhe aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Consigno que, para reaver o bem apreendido, o requerido 

deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida, efetuando 

depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as 

vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da 

ação. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, 

com os benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o 

autor fornecer os meios de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000586-04.2018.8.11.0003

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:

SIRLENE RIBEIRO APOLINARIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000586-04.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado 

do(a) REQUERENTE: SERGIO SCHULZE - MT0016807S REQUERIDO: 

SIRLENE RIBEIRO APOLINARIO Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO 

DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO onde pleiteia-se a concessão liminar do pedido, instruindo-o 

com os devidos documentos. Da análise dos documentos carreados aos 

autos, verifico que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que 

restou comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação, 

através do protesto por edital. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial; Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do 

representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO 02/03/2018 - 15:59:25 Comprovante de Inclusão de 

Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN 

CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO Órgão Judiciário 

RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL N° do Processo 

10005860420188110003 Total de veículos: 1 Placa UF Marca/Modelo 

Proprietário Restrição NPO6065 MT FIAT/STRADA FIRE FLEX JAMIRO 

RIBEIRO APOLINARIO Transferência Imprimir O devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer purgação da mora, se lhe 

aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida, efetuando depósito judicial 

suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os 

honorários advocatícios em 20% sobre o valor da ação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do 

art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios 

de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000980-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIGUEL FENGLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000980-11.2018.8.11.0003 REQUERENTE: AYMORE 

Advogado do(a) REQUERENTE: JAMIL ALVES DE SOUZA - MT0012880A 

REQUERIDO: JOSE MIGUEL FENGLER Advogado do(a) REQUERIDO: 

DECISÃO DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO onde pleiteia-se a concessão liminar do pedido, instruindo-o 

com os devidos documentos. Da análise dos documentos carreados aos 

autos, verifico que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que 

restou comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação, 

através do protesto por edital. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial; Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do 

representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO 02/03/2018 - 16:06:03 Comprovante de Inclusão de 

Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 
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MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN 

CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO Órgão Judiciário 

RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL N° do Processo 

10009801120188110003 Total de veículos: 1 Placa UF Marca/Modelo 

Proprietário Restrição NJD4725 MT VW/GOL 1.0 GIV LEVENIDE RIBEIRO 

Transferência Imprimir O devedor, por ocasião do cumprimento do 

mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer purgação da mora, se lhe 

aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida, efetuando depósito judicial 

suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os 

honorários advocatícios em 20% sobre o valor da ação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do 

art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios 

de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000981-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICAEL RODRIGUES CIRILO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000981-93.2018.8.11.0003 REQUERENTE: AYMORE 

Advogado do(a) REQUERENTE: JAMIL ALVES DE SOUZA - MT0012880A 

REQUERIDO: MICAEL RODRIGUES CIRILO Advogado do(a) REQUERIDO: 

DECISÃO DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO onde pleiteia-se a concessão liminar do pedido, instruindo-o 

com os devidos documentos. Da análise dos documentos carreados aos 

autos, verifico que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que 

restou comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação, 

através do protesto por edital. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial; Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do 

representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO 02/03/2018 - 16:12:21 Comprovante de Inclusão de 

Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN 

CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO Órgão Judiciário 

RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL N° do Processo 

10009819320188110003 Total de veículos: 1 Placa UF Marca/Modelo 

Proprietário Restrição QBO2827 MT HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR 

MICAEL RODRIGUES CIRILO Transferência Imprimir O devedor, por ocasião 

do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o 

bem e seus respectivos documentos. Providencie-se a inserção do 

mandado em banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo 

no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer purgação da mora, se lhe 

aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida, efetuando depósito judicial 

suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os 

honorários advocatícios em 20% sobre o valor da ação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do 

art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios 

de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001023-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS LEORATO SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Tendo em conta 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.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001169-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Tendo em conta 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.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009401-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRA ADRIANA N B PETRILLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009401-24.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

ITAUCARD S/A Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ PEDROSO 

MARQUES - SP171045 REQUERIDO: MAIRA ADRIANA N B PETRILLI 

Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO DECISÃO Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde pleiteia-se a 

concessão liminar do pedido, instruindo-o com os devidos documentos. Da 

análise dos documentos carreados aos autos, verifico que o pedido de 

liminar deve ser deferido, haja vista que restou comprovada a mora da 

parte requerida e a sua devida notificação, através do protesto por edital. 

Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, determinando a busca e 

apreensão descrito na inicial; Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça apreender o bem onde quer que o 

encontre e depositá-lo em mãos do representante legal do Requerente, ou 

de quem este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão 

judicial, cabendo ao mesmo arcar com as eventuais despesas. Ademais, 

conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca 

e apreensão do veículo objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de 

restrição judicial na base de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - 

Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: RENAN 

CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO 02/03/2018 - 16:45:28 

Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular Dados do Processo 

Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município 

RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 
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NASCIMENTO Órgão Judiciário RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL N° 

do Processo 10094012420178110003 Total de veículos: 1 Placa UF 

Marca/Modelo Proprietário Restrição QBS3574 MT MMC/L200 TRITON 2.4 

HLS JR COMERCIO E R.DE P.AGRICOLAS-ME Transferência Imprimir 2.0.44 

O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos. 

Providencie-se a inserção do mandado em banco próprio de mandados. 

Proceda-se a vistoria do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o 

laudo, no qual deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive 

quanto a acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor. 

Executada a liminar, cite-se a requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer 

purgação da mora, se lhe aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Consigno que, para reaver o bem apreendido, o requerido 

deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida, efetuando 

depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as 

vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da 

ação. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, 

com os benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o 

autor fornecer os meios de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000831-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MARTINS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EXEQUENTE: ADILSON MARTINS SILVA EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

1000831-83.2016.8.11.0003 DECISÃO Vistos e examinados. Defiro o 

pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença, haja vista que 

a condenação já transitou em julgado. Ademais, o requerimento de 

cumprimento de sentença está devidamente instruído com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, 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 impulsionear 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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007667-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAXILENE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS REQUERENTE: REQUERENTE: MAXILENE DA SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

DESPACHO Vistos e examinados. Cuida-se de petição inicial de Liquidação 

de Sentença proposta por REQUERENTE: MAXILENE DA SILVA PEREIRA 

em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Defiro o pedido de justiça 

gratuita à parte autora. No presente caso, a parte autora requer a 

liquidação de sentença em face da empresa Ympactus, que representa a 

Telexfree no Brasil, proferida no Estado do Acre e alcançando todos os 

consumidores brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da 

ré. Ocorre que, para que os consumidores possam recuperar os valores 

que aplicaram no negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer 

valor percebido a título de lucro), é necessário que cada um promova a 

liquidação da sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. 

Deste modo, a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 

509, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - 

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

(...) II - Pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a 

liquidação da sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito 

comum. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito 

processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao 

andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da 

dispensa da realização da mediação neste momento processual encontra 

guarida no disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao 

juiz o poder de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção 

dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo 

a conferir maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o 

Enunciado n.35 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados – ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a 

flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, 

pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às 

especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do 

processo”. Por fim, assento que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na 

pessoa dos seus advogados, conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, 

para manifestarem sobre o requerimento de liquidação de sentença. 

Determino, ainda, que os requeridos exibam os documentos solicita dos 

pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 524 §4º e 5º , do CPC/2015. Após manifestação, com a devida 

certidão de manifestação tempestiva ou não, voltam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007214-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVO RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS REQUERENTE: REQUERENTE: IVO RAMOS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A DESPACHO Vistos 

e examinados. Cuida-se de petição inicial de Liquidação de Sentença 

proposta por REQUERENTE: IVO RAMOS DE OLIVEIRA em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Defiro o pedido de assistência judiciária 

gratuita à parte autora. No presente caso, a parte autora requer a 

liquidação de sentença em face da empresa Ympactus, que representa a 

Telexfree no Brasil, proferida no Estado do Acre e alcançando todos os 

consumidores brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da 

ré. Ocorre que, para que os consumidores possam recuperar os valores 

que aplicaram no negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer 

valor percebido a título de lucro), é necessário que cada um promova a 

liquidação da sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. 

Deste modo, a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 

509, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - 

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

(...) II - Pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 
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provar fato novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a 

liquidação da sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito 

comum. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito 

processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao 

andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da 

dispensa da realização da mediação neste momento processual encontra 

guarida no disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao 

juiz o poder de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção 

dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo 

a conferir maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o 

Enunciado n.35 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados – ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a 

flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, 

pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às 

especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do 

processo”. Por fim, assento que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na 

pessoa dos seus advogados, conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, 

para manifestarem sobre o requerimento de liquidação de sentença. 

Determino, ainda, que os requeridos exibam os documentos solicita dos 

pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 524 §4º e 5º , do CPC/2015. Após manifestação, com a devida 

certidão de manifestação tempestiva ou não, voltam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001229-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MERENCIANA CONSTANTE DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURANDIR VERNEQUE DIAS OAB - MT14813/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que, querendo, 

apresente impugnação às contestações no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009975-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DA COSTA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora protocolou os autos constando na 

inicial o endereçamento a uma das Varas de Fazenda Pública, entretanto o 

feito fora distribuído a esta vara; ademais, ante a matéria objeto da lide, o 

feito deve ser remetido à uma das Varas de Fazenda Pública. Deste modo, 

procedam-se as baixas necessárias e remeta-se o feito para distribuição 

para remessa a uma das Varas de Fazenda Pública. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001690-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CAMINHOES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA OAB - MT21465/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Ante a matéria objeto da lide, o feito deve ser 

remetido à uma das Varas de Fazenda Pública, as quais detêm a 

competência para o processamento dos feitos de que envolvam ente 

público. Deste modo, procedam-se as baixas necessárias e remeta-se o 

feito para distribuição para remessa a uma das Varas de Fazenda Pública. 

Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-127 EMBARGOS À ARREMATAÇÃO

Processo Número: 1005253-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KI-PIMENTA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME (EMBARGANTE)

LILIAN GOMES DE ARAUJO (EMBARGANTE)

GABRIEL SACHET (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA HELENA TURRA CHAVARELLI (EMBARGADO)

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Face o teor do artigo 9º do CPC, que dispõe que 

“não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja 

previamente ouvida”, determino a intimação da parte contrária para que, 

querendo, manifeste-se sobre o o presente embargos à arrematação, no 

prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001558-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO P. RINALDI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON AFONSO DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001558-71.2018.8.11.0003 EXEQUENTE: SERGIO P. 

RINALDI & CIA LTDA - ME Advogado do(a) EXEQUENTE: AFFONSO 

FLORES SCHENDROSKI - MT0021669A EXECUTADO: EDSON AFONSO DE 

MELO Advogado do(a) EXECUTADO: DECISÃO Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO. O exequente, ao propor a execução, 

observou as determinações do artigo 798 do CPC, estando a peça 

instruída com o título executivo extrajudicial e o demonstrativo do débito 

atualizado até a data de propositura da ação, além de terem sido indicados 

os nomes completos do exequente e do executado e seus números de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica. De outra banda, o demonstrativo do débito contém os 

requisitos do §único do artigo 798, a saber: o índice de correção monetária 

adotado; a taxa de juros aplicada; os termos inicial e final de incidência do 

índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados; a periodicidade 

da capitalização dos juros; e a especificação de desconto obrigatório 

realizado. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL e, nos termos do art. 827 do 

CPC, fixo, de plano, os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), a 

serem pagos pelo executado. Em conformidade com o disposto no §1°, 

consigno que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o 

valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Em 

obediência ao disposto no art. 829 do CPC, DETERMINO a citação do 

executado para pagar a dívida, custas e despesas processais, além de 

honorários advocatícios, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. 

Caso os executados possuam cadastro, na forma do art. 246, V, e art. 6º 

e 9º da lei 11.419/2006, a citação deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica. Determino que, no mandado de citação 

conste também a ordem para penhora e a avaliação, a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (§1º). 

Observando que, a penhora deverá recair sobre os bens indicados pelo 

exequente (§2º). Segundo o artigo 830 do CPC, se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, 
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o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos 

e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (§ 1°). Aperfeiçoada a 

citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em 

penhora, independentemente de termo (§ 3°). Por fim, registro que, 

independentemente de nova ordem judicial, o exequente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do art. 828, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, ambos do CPC. E, 

expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização. Defiro o pedido de justiça gratuita à parte autora. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000347-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENYS GERALMINO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SILVA WOBETO OAB - GO33061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EXEQUENTE: RENYS GERALMINO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: MARIA APARECIDA RIBEIRO 1000347-34.2017.8.11.0003 

DECISÃO Vistos e examinados. Defiro o pedido de cumprimento de 

sentença. Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está 

devidamente instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, 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 impulsionear 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.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000350-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENYS GERALMINO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SILVA WOBETO OAB - GO33061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO VELOSO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EXEQUENTE: RENYS GERALMINO DE OLIVEIRA 

E X E C U T A D O :  P A U L O  S E R G I O  V E L O S O  O L I V E I R A 

1000350-86.2017.8.11.0003 DECISÃO Vistos e examinados. Defiro o 

pedido de cumprimento de sentença. Ademais, o requerimento de 

cumprimento de sentença está devidamente instruído com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, 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 impulsionear 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005714-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MORAIS PADIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: ROGERIO MORAIS PADIN RÉU: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Decisão Vistos e examinados. Cuida-se de Ação 

Indenizatória decorrente de Danos Morais c/c Obrigação de fazer e pedido 

de antecipação de tutela. 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), razão pela qual a 

recebo. Pleiteia a Autora, a título de tutela provisória de urgência, que seja 

determinado à requerida, de imediato, o reestabelecimento do fornecimento 

do serviço de telefonia nos moldes do plano contratado do acesso pós 

pago 066 99911965, sob alegação de que a linha é de suma importância 

ao seu labor e fora impossibilitado de fazer ligações através do mesmo. 

Conforme dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim é 

indispensável que o postulante instrua a inicial com prova documental. 

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”. Nesse diapasão, 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. A parte autora traz aos autos documentos que demonstram e 

materializam os elementos que convencem o espírito do julgador do fato 

que se propõem. In casus, o requerente alega a necessidade da utilização 

do serviço, não se opondo ao pagamento futuro do que fora utilizado por 

ele neste novo período, logo devida o deferimento da liminar. Assim, resta 

demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo; vislumbra-se que estão presentes os requisitos para deferimento da 

tutela de urgência, concedendo liminarmente, o adiantamento pretendido. 

Nesse sentido, o nosso E.G Tribunal também tem entendido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AMEAÇA DE 

INTERRUPÇÃO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO RELÓGIO 

MEDIDOR – COBRANÇA REFERENTE À DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO 

FATURADA – ACUSAÇÃO DE FRAUDE – CONSTATAÇÃO UNILATERAL 

DA CONCESSIONÁRIA – DEFESA ADMINISTRATIVA APRESENTADA – 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO “A 

QUO” – INADMISSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COM BASE EM DÉBITOS 

PRETÉRITOSAFERIDOS DE MODO UNILATERAL – ATIVIDADE DA 

EMPRESA – IMPRESCINDIBILIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA - AGRAVO 

PROVIDO. A interrupção do fornecimento de energia elétrica se mostra 

possível apenas na hipótese do débito cobrado se referir ao consumo 

atual, estampado nas contas emitidas mensalmente e não no caso de 

débito pretérito, representado por fatura eventual, por meio de perícia 

realizada unilateralmente. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

firmou-se no sentido de coibir a prática abusiva perpetrada pelas 

concessionárias de serviço público em efetivar o corte por débitos 
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arbitrados unilateralmente pela empresa, mormente quando embasada em 

questionável alegação de fraude e quando se observa o caráter coercitivo 

para subjugar o administrado a adimplir o débito.” (Reex. Nec. 

105316/2014, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015)AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - MÁ-PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS - OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE 

INTERNET E COMUNICAÇÃO – NECESSIDADE - PREJUÍZO EVIDENCIADO - 

RECURSO DESPROVIDO. Verificado nos autos a má-prestação do serviço 

de internet e comunicação, a manutenção da decisão é medida impositiva, 

mormente quando a agravante sequer declina quais seriam os 

impedimentos técnicos que estão a impossibilitar o cumprimento total das 

obrigações impostas pelo magistrado de 1º grau. (AI 117630/2014, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 

25/05/2015) Posto isso, estando presentes os requisitos necessários para 

concessão de medida liminar, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

PLEITEADA e determino a intimação da empresa requerida para que, no 

prazo de 48 horas, restabeleça os serviços de telefonia do autor. Arbitro, 

para o caso de descumprimento da liminar, multa diária no valor de 

R$500,00 (quinhentos) reais para cada deliberação. Diante das 

especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao caso 

concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, no que tange à audiência de conciliação, deixo de designar tal 

ato neste momento, tendo em vista que as audiência realizadas nos 

processos cujo esta empresa requerida configura no polo passivo, não 

têm restado frutíferas, devido a falta de envio de proposta de acordo pela 

matriz ou inexistência de autonomia dos procuradores correspondentes e 

prepostos enviados, para analisarem e transigirem através de dialogo na 

própria sessão de conciliação/mediação. Consigno que a possibilidade da 

dispensa da realização da mediação neste momento processual encontra 

guarida no disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao 

juiz o poder de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção 

dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo 

a conferir maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o 

Enunciado n.35 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados – ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a 

flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, 

pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às 

especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do 

processo”. Por fim, assento que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito. Cite-se a requerida para 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e §§1º e 2º do art. 335. 

Nos termos do disposto no art. 344 do CPC, se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor. Desde já, homologo a desistência quanto ao 

pedido de indenização por lucros cessantes, julgando o mesmo extinto, 

sem resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005842-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO BURTTET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA OAB - RS29997 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DUNAVANT ENTERPRISES INC (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 : 

1005842-59.2017.8.11.0003 REQUERENTE: CESAR AUGUSTO BURTTET 

REQUERIDO: DUNAVANT ENTERPRISES INC Vistos e examinados. 

Intime-se a parte autora para que, no prazo legal, adeque a inicial 

conforme ordenamento jurídico, e esclareça a via eleita, os pedidos; 

ressalto que a a exordial apontada como ação declaratória fora 

protocolado com pedido de obrigação de fazer, uma vez que a parte 

requerida não se encontra em lugar incerto e não sabido, não sendo a 

citação por edital o meio para tal ato. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004408-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DORNELLES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS AUGUSTO CARDOSO DE ALMEIDA OAB - MT22214/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e Examinados. Cuida-se de petição inicial de AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita. Requer, em sede de tutela antecipada, que seja determinada ao 

requerido que "se abstenha de incluir nos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como, seja concedida medida para o desbloqueio dos valores retidos 

pelo banco réu, seja concedida medida judicial no sentido da manutenção 

do veículo, ofertado em garantia." 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), 

razão pela qual a recebo. 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. Assim, analisando os autos, verifico a inexistência de 

elementos suficientes capazes de convencer-me dos requisitos que 

norteiam o deferimento da tutela ora pleiteada, bem como, necessário se 

faz o contraditório. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC. NECESSIDADE DE 

OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 

Para a concessão da tutela antecipada, necessário que se façam 

presentes os requisitos insculpidos no art. 273 do Código de Processo 

Civil, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado (caput) e o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (inciso I), que 

não restaram demonstrados. Necessidade de submeter a pretensão ao 

crivo do contraditório, visando propiciar manifestação da parte contrária e 

formação de juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada. 

Manutenção da decisão agravada. AGRAVO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO, COM BASE NO ARTIGO 557, CAPUT , DO CPC.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70064707557, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 11/05/2015). 

(TJ-RS - AI: 70064707557 RS , Relator: Liege Puricelli Pires, Data de 

Julgamento: 11/05/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 14/05/2015). Com estas considerações, INDEFIRO 

o pedido de antecipação de tutela formulado pela parte autora salientando 

que o pedido poderá ser revisto a qualquer tempo, se juntados novos 

documentos ao feito. No que tange à audiência de conciliação, diante das 

especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao caso 

concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 
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Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Por fim, 

assento que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Cite-se a parte Ré para contestar o feito no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008506-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO ESPORTE CLUBE DE RONDONOPOLIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C A S DE BAIRROS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e Examinados. Cuida-se de petição inicial de AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita. Requer, em sede de tutela antecipada, que seja determinado a 

proibição da requerida a divulgar e comercializar qualquer produto ou 

serviço pertencente a autora, sob pena de fixação de astreintes. 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), razão pela qual a recebo. 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. Assim, analisando os autos, verifico a inexistência de 

elementos suficientes capazes de convencer-me acerca da 

verossimilhança das alegações da Autora, haja vista que não fez prova 

suficiente acerca de descumprimento pela parte Ré, bem como que tal 

obrigação necessita do contraditório para a melhor analise. Neste sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO 

DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. TUTELA 

ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 

DO CPC. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Para a concessão da tutela antecipada, 

necessário que se façam presentes os requisitos insculpidos no art. 273 

do Código de Processo Civil, quais sejam, a verossimilhança do direito 

alegado (caput) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação (inciso I), que não restaram demonstrados. Necessidade de 

submeter a pretensão ao crivo do contraditório, visando propiciar 

manifestação da parte contrária e formação de juízo de valor mais seguro 

a respeito da pretensão veiculada. Manutenção da decisão agravada. 

AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, COM BASE NO ARTIGO 557, 

CAPUT , DO CPC.” (Agravo de Instrumento Nº 70064707557, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli 

Pires, Julgado em 11/05/2015). (TJ-RS - AI: 70064707557 RS , Relator: 

Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 11/05/2015, Décima Sétima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2015). 

Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

formulado pela Autora salientando que o pedido poderá ser revisto a 

qualquer tempo, se juntados novos documentos ao feito. No que tange à 

audiência de conciliação, diante das especificidades da causa, de modo a 

adequar o rito processual ao caso concreto e visando empreender mais 

celeridade ao andamento processual, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. Consigno que a 

possibilidade da dispensa da realização da mediação neste momento 

processual encontra guarida no disposto no artigo 139, inciso VI do 

CPC/2015, que confere ao juiz o poder de dirigir o processo, podendo 

alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do 

direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da Escola Nacional de Formação 

e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM: “Enunciado 35 - Além das 

situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 

139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade 

do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as garantias 

fundamentais do processo”. Por fim, assento que existindo a possibilidade 

de acordo, manifestando-se qualquer das partes pela audiência de 

conciliação, está poderá ser designada a qualquer momento, nada 

impedindo a sua realização durante o processamento do feito. Cite-se a 

parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001759-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO ZANQUETA (REQUERENTE)

ROSANA MATEUS ZANQUETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Ante a matéria objeto da lide, o feito deve ser 

remetido à uma das Varas de Família e Sucessões, as quais detêm a 

competência para o processamento dos feitos de que envolvam direito de 

família, prestações alimentícias, e Jurisdição Voluntária, consoante 

Provimento nº 10/2003 – CM. Deste modo, procedam-se as baixas 

necessárias e remeta-se o feito para distribuição para remessa a uma das 

Varas de Família e Sucessões. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000819-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

credi$nil@hotmail.com (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000819-35.2017.8.11.0003 AUTOR: LUIZ VIEIRA DA 

SILVA Advogado do(a) AUTOR: CELIO PAIAO - MT0018145S RÉU: BANCO 

BMG, CREDI$NIL@HOTMAIL.COM Advogado do(a) RÉU: Advogado do(a) 

RÉU: DANIELA DE OLIVEIRA - MT0017793A DECISÃO Vistos e 

examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 
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APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007207-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS REQUERENTE: REQUERENTE: EDILSON RAMOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

DESPACHO Vistos e examinados. Defiro o pedido de Justiça Gratuita à 

parte autora. Cuida-se de petição inicial de Liquidação de Sentença 

proposta por EDILSON RAMOS DE OLIVEIRA em face de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA. No presente caso, a parte autora requer a liquidação 

de sentença em face da empresa Ympactus, que representa a Telexfree 

no Brasil, proferida no Estado do Acre e alcançando todos os 

consumidores brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da 

ré. Ocorre que, para que os consumidores possam recuperar os valores 

que aplicaram no negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer 

valor percebido a título de lucro), é necessário que cada um promova a 

liquidação da sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. 

Deste modo, a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 

509, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - 

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

(...) II - Pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a 

liquidação da sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito 

comum. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito 

processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao 

andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da 

dispensa da realização da mediação neste momento processual encontra 

guarida no disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao 

juiz o poder de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção 

dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo 

a conferir maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o 

Enunciado n.35 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados – ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a 

flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, 

pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às 

especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do 

processo”. Por fim, assento que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na 

pessoa dos seus advogados, conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, 

para manifestarem sobre o requerimento de liquidação de sentença. 

Determino, ainda, que os requeridos exibam os documentos solicita dos 

pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 524 §4º e 5º , do CPC/2015. Após manifestação, com a devida 

certidão de manifestação tempestiva ou não, voltam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004740-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUFRASIO SABINO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004740-02.2017.8.11.0003 AUTOR: EUFRASIO SABINO 

DE JESUS Advogado do(a) AUTOR: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - 

MT13444/O-O RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Advogado do(a) RÉU: MAYARA BENDO LECHUGA - 

MT0020191S DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 
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e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003015-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JAMIL MARIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RÉU)

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  N u m e r o  d o  P r o c e s s o :  #

{processoTrfHome.instance.numeroProcesso} REQUERENTE: AUTOR: 

JEFFERSON JAMIL MARIANO DA SILVA REQUERIDO: RÉU: KMERHI 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DESPACHO 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 ao id. 11591343. Providencie-se a 

citação da parte requerida, por edital, observando-se as disposições do 

artigo 257 do CPC. Não havendo resposta no prazo legal, fica decretada a 

revelia do requerido e, nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único 

do Código de Processo Civil, nomeado curador especial ao revel citado por 

edital, na pessoa de um dos D. Defensores Públicos que atuam nesta 

Comarca. Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no 

prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001858-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO)

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSOVEL TRANSPORTADORA OURO VERDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

GUILHERME FRANCISCO DORIGAN OAB - MT15110 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001858-67.2017.8.11.0003 REQUERENTE: LUANA 

VIEIRA DE OLIVEIRA Advogados do(a) REQUERENTE: EDUARDO 

CARVALHO GONCALVES - MT0019989A, LUCAS BRAGA MARIN - 

MT0016300A REQUERIDO: TRANSOVEL TRANSPORTADORA OURO 

VERDE LTDA Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e 

examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001858-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO)

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSOVEL TRANSPORTADORA OURO VERDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

GUILHERME FRANCISCO DORIGAN OAB - MT15110 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001858-67.2017.8.11.0003 REQUERENTE: LUANA 

VIEIRA DE OLIVEIRA Advogados do(a) REQUERENTE: EDUARDO 

CARVALHO GONCALVES - MT0019989A, LUCAS BRAGA MARIN - 

MT0016300A REQUERIDO: TRANSOVEL TRANSPORTADORA OURO 

VERDE LTDA Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e 

examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 
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questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003213-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA NEPOMUCENA FAGUNDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA OAB - MT8102/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003213-15.2017.8.11.0003 AUTOR: ANA PAULA 

NEPOMUCENA FAGUNDES Advogado do(a) AUTOR: MARIA ISABEL 

AMORIM PEREIRA PORTELA - MT0007387A RÉU: DAMASCENO COMERCIO 

DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Advogado do(a) RÉU: 

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA - MT8102/O DECISÃO Vistos e 

examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000941-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAYANDRA DIAS CANTUARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000941-48.2017.8.11.0003 REQUERENTE: LAYANDRA 

DIAS CANTUARIO Advogados do(a) REQUERENTE: RUBSON PEREIRA 

GUIMARAES - MT18839/O, JUCELINO BARRETO MONTEIRO - MT3764/O 

REQUERIDO: ATACADAO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: EDIR BRAGA 

JUNIOR - MT0004735A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 
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autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001300-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANYELLY CRISTINA PEREIRA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA DE ANDRADE OAB - MT22856/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME (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 : 

1001300-95.2017.8.11.0003 REQUERENTE: DANYELLY CRISTINA PEREIRA 

MEDEIROS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, JORGE CORREIA FARIAS 

& CIA LTDA - ME 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 retro formulado. 

Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC. Não havendo resposta no prazo legal, 

fica decretada a revelia do requerido e, nos termos do artigo 72 inciso II e 

parágrafo único do Código de Processo Civil, nomeado curador especial 

ao revel citado por edital, na pessoa de um dos D. Defensores Públicos 

que atuam nesta Comarca. Intime-se da nomeação e para apresentar 

manifestação no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008055-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDIO QUIROGA RODRIGUES (EMBARGANTE)

AGROPECUARIA MATRINCHAN S/C LTDA (EMBARGANTE)

MARINA BEFFA QUIROGA (EMBARGANTE)

LUIZ APARECIDO QUIROGA RODRIGUES (EMBARGANTE)

SONIA MARIA ZANDONADI QUIROGA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1008055-38 .2017 .8 .11 .0003  EMBARGANTE: 

AGROPECUARIA MATRINCHAN S/C LTDA, LUIZ APARECIDO QUIROGA 

RODRIGUES, SONIA MARIA ZANDONADI QUIROGA, ORIDIO QUIROGA 

RODRIGUES, MARINA BEFFA QUIROGA Advogados do(a) EMBARGANTE: 

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - MT19753/O, LILIANE ANDREA DO 

AMARAL DE PAULA - MT11543/B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

MT0015884A, RAFAEL BARION DE PAULA - MT0011063A Advogados 

do(a) EMBARGANTE: GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - MT19753/O, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - MT11543/B, RODRIGO DE 

FREITAS SARTORI - MT0015884A, RAFAEL BARION DE PAULA - 

MT0011063A Advogados do(a) EMBARGANTE: GIOVANNA DE FREITAS 

SARTORI - MT19753/O, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

MT11543/B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - MT0015884A, RAFAEL 

BARION DE PAULA - MT0011063A Advogados do(a) EMBARGANTE: 

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - MT19753/O, LILIANE ANDREA DO 

AMARAL DE PAULA - MT11543/B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

MT0015884A, RAFAEL BARION DE PAULA - MT0011063A Advogados 

do(a) EMBARGANTE: GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - MT19753/O, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - MT11543/B, RODRIGO DE 

FREITAS SARTORI - MT0015884A, RAFAEL BARION DE PAULA - 

MT0011063A EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A Advogado do(a) 

EMBARGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MT0014258S-A DECISÃO 

Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 
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requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001172-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIE CHRISTIAN FREIRE (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Por serem tempestivos, recebo os embargos de 

declaração de e determino a intimação da parte contrária para que, 

querendo, manifeste-se no prazo do artigo 1.023, §2º, do CPC. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004146-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTIANE SALES SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004146-85.2017.8.11.0003 REQUERENTE: CLEYTIANE 

SALES SANTOS SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: DENISE 

RODEGUER - SP0291039S REQUERIDO: OI S.A Advogado do(a) 

REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

MT0013245S-A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do 

Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009659-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GBL SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009659-34.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: GBL 

SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP Advogado do(a) EXEQUENTE: 

RENATO SAITO - MT0013392A EXECUTADO: SPM CONSTRUTORA DE 

OBRAS LTDA Advogado do(a) EXECUTADO: DECISÃO Vistos e 

examinados. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO. O exequente, ao propor a 

execução, observou as determinações do artigo 798 do CPC, estando a 

peça instruída com o título executivo extrajudicial e o demonstrativo do 

débito atualizado até a data de propositura da ação, além de terem sido 

indicados os nomes completos do exequente e do executado e seus 

números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica. De outra banda, o demonstrativo do débito 

contém os requisitos do §único do artigo 798, a saber: o índice de 

correção monetária adotado; a taxa de juros aplicada; os termos inicial e 

final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros 

utilizados; a periodicidade da capitalização dos juros; e a especificação de 

desconto obrigatório realizado. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL e, nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo, de plano, os honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), a serem pagos pelo executado. Em conformidade 

com o disposto no §1°, consigno que, no caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Em obediência ao disposto no art. 829 do CPC, DETERMINO a 

citação do executado para pagar a dívida, custas e despesas processais, 
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além de honorários advocatícios, no prazo de 3 (três) dias, contado da 

citação. Caso os executados possuam cadastro, na forma do art. 246, V, 

e art. 6º e 9º da lei 11.419/2006, a citação deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica. Determino que, no mandado de citação 

conste também a ordem para penhora e a avaliação, a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (§1º). 

Observando que, a penhora deverá recair sobre os bens indicados pelo 

exequente (§2º). Segundo o artigo 830 do CPC, se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, 

o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos 

e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (§ 1°). Aperfeiçoada a 

citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em 

penhora, independentemente de termo (§ 3°). Por fim, registro que, 

independentemente de nova ordem judicial, o exequente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do art. 828, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, ambos do CPC. E, 

expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte 

autora. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004968-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004968-74.2017.8.11.0003 REQUERENTE: PAULO 

SERGIO DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - MT0008872S-O REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Advogado do(a) REQUERIDO: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

MT0009708S DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006946-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAYLA KAROLINE LOPES CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006946-86.2017.8.11.0003 AUTOR: THAYLA 

KAROLINE LOPES CARVALHO Advogado do(a) AUTOR: LUCAS RODER 

DE PAULA - MT23934/O RÉU: UNIC EDUCACIONAL LTDA Advogado do(a) 

RÉU: DANIELA CABETTE DE ANDRADE - MT0009889A-B DECISÃO Vistos 

e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 
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o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008187-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1008187-95.2017.8.11.0003 AUTOR: DANIELE DE MELO 

DOS SANTOS Advogado do(a) AUTOR: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- MT13444/O-O RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Advogado do(a) RÉU: MAYARA BENDO LECHUGA - 

MT0020191S DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008257-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEIRIVALDO DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/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)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1008257-15.2017.8.11.0003 AUTOR: NEIRIVALDO DOS 

SANTOS PEREIRA Advogado do(a) AUTOR: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - MT10083/O RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) RÉU: MAYARA BENDO 

LECHUGA - MT0020191S DECISÃO Vistos e examinados. Diante do 

advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 

6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 
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no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002014-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LENISE NUNES GUIMARAES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO MACHADO CHERULLI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR OAB - MT0003179A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002014-55.2017.8.11.0003 AUTOR: LENISE NUNES 

GUIMARAES DA SILVA Advogado do(a) AUTOR: GLAYTON MARCUS 

MEIRA NUNES - MT0005957S RÉU: ARNALDO MACHADO CHERULLI 

Advogado do(a) RÉU: EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - MT0003179A 

DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de 

Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o 

prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, 

objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam 

pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, deverão 

indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que 

entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os 

documentos que servem de suporte a cada alegação. Com relação ao 

restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua 

relevância e pertinência. Assento que o silêncio ou o protesto genérico 

por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento 

antecipado, implicando na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é 

a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA 

APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de 

defesa quando a parte, intimada para especificar e justificar a produção 

de provas que lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição 

com pedido genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser 

produzida”. (Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 

26/08/2015). Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO 

DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001517-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ALVES DOS SANTOS (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 : 

1001517-75.2016.8.11.0003 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: FABIO ALVES DOS SANTOS Vistos e examinados. Defiro o 

pedido retro para que seja expedido ofício aos órgãos competentes para a 

inserção da restrição judicial no veículo objeto da lide, haja vista que o 

sistema RENAJUD não possibilita ao juízo inserir tal restrição em veículos 

sem placas. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003261-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVAN RIBEIRO DE ANDRADE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANA MALHEIROS DE MOURA OAB - MT11624/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003261-71.2017.8.11.0003 EMBARGANTE: ELIVAN 

RIBEIRO DE ANDRADE Advogado do(a) EMBARGANTE: DAIANA 

MALHEIROS DE MOURA - MT11624/A EMBARGADO: AGENCIA DE 

FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A Advogados do(a) 

EMBARGADO: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

MT0010028A, ROSEANY BARROS DE LIMA - MT0007959A, MARCELA 

REGINA DE ALMEIDA FREITAS - MT0009454A-O DECISÃO Vistos e 

examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 
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CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003260-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAILTON RODRIGUES LEITE - ME (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 : 

1003260-86.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: IZAILTON RODRIGUES LEITE - ME Vistos e examinados. 

Indefiro o pedido de citação por edital do requerido uma vez que não 

restaram comprovadas nos autos as hipóteses do artigo 256 do CPC, 

principalmente aquela inserta no §3º. Destaco que compete à parte 

promover as diligências necessárias no sentido de fornecer ao Poder 

Judiciário os meios hábeis para a efetiva e célere entrega da prestação 

jurisdicional e, ‘in casu’ a demandante não comprovou que o réu 

encontra-se em lugar incerto e não sabido. Intime-se, pois, o autor para 

que, no prazo legal, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003663-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELFINA MITICO MIYOSHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003663-55.2017.8.11.0003 AUTOR: DELFINA MITICO 

MIYOSHI Advogado do(a) AUTOR: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

MT0009724A RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Advogado do(a) RÉU: SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - MT0014258S-A DECISÃO Vistos e examinados. 

Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento 

nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias 

para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto 

às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008074-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILHONORTE- COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

AGROPECUARIA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O (ADVOGADO)

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO BERWANGER (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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RONDONÓPOLIS 1008074-44 .2017 .8 .11 .0003  EMBARGANTE: 

MILHONORTE- COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

AGROPECUARIA LTDA - EPP Advogados do(a) EMBARGANTE: 

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - MT3876/O, MARIELLE DE 

MATOS SOARES - MT0009920A EMBARGADO: ROGERIO BERWANGER 

Advogado do(a) EMBARGADO: REMI CRUZ BORGES - MT0011148S 

DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de 

Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o 

prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, 

objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam 

pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, deverão 

indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que 

entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os 

documentos que servem de suporte a cada alegação. Com relação ao 

restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua 

relevância e pertinência. Assento que o silêncio ou o protesto genérico 

por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento 

antecipado, implicando na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é 

a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA 

APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de 

defesa quando a parte, intimada para especificar e justificar a produção 

de provas que lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição 

com pedido genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser 

produzida”. (Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 

26/08/2015). Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO 

DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007014-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISLEIDE PEREIRA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007014-36.2017.8.11.0003 AUTOR: GISLEIDE PEREIRA 

LOPES Advogado do(a) AUTOR: GILBERTO DE MORAES VIANA - 

MT19177/O RÉU: VIA VAREJO S/A Advogado do(a) RÉU: DENNER DE 

BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT0013245S-A DECISÃO Vistos 

e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010405-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE CARDOSO XAVIER CLAUDINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO)

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RODRIGUES BEZERRA (RÉU)

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS (RÉU)

JOANA TEIXEIRA DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

PAULO SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA APARECIDA MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

OLIMPIO PEREIRA DE SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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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 : 

1010405-96.2017.8.11.0003 AUTOR: VALDETE CARDOSO XAVIER 

CLAUDINO RÉU: MARIA RODRIGUES BEZERRA, JOANA TEIXEIRA DOS 

SANTOS, JOSE FRANCISCO DOS SANTOS Vistos e examinados. Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora. Devolvo os autos à 

secretaria para o cumprimento da deliberação inicial. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009919-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER MATZEMBACKER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Determino a intimação da parte autora para que, no 

prazo legal e sob as penas da lei, emende a inicial trazendo aos autos os 

endereços eletrônicos de ambas as partes apontadas na exordial. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009770-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FERNANDO DA SILVA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB OAB - MS16253 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RÉU)

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 : 

1009770-18.2017.8.11.0003 AUTOR: WESLEY FERNANDO DA SILVA 

MOREIRA RÉU: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI, CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL Vistos e examinados. Determino a intimação da 

parte autora para que, querendo, apresente impugnação às contestações 

ofertadas. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009738-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: LUCIA BENICIA PINHEIRO RÉU: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer com pedido 

liminar e Indenização por danos morais. Defiro ao autor os benefícios da 

Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 

do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC), razão pela qual a recebo. Pleiteia o 

Autor, a título de tutela provisória, o deferimento da exclusão de seu nome 

dos cadastros da de Serviço de Proteção ao Crédito – SPC/SERASA e 

demais órgãos de restrição ao crédito que porventura tenha registrado o 

referente débito objeto da lide, alegando que o débito fora quitado. 

Conforme dispõe o art. 300 do CPC/2015, sabe-se que para a concessão 

de liminar de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é necessário 

que existam elementos probatórios suficientes nos autos para convencer 

o julgador, em sede de cognição sumária, que o pedido do autor muito 

provavelmente será julgado procedente ao final da lide. Na hipótese, é 

possível verificar, com a clareza necessária, a confluência desses 

pressupostos, diante dos documentos de carreados aos autos. Com 

efeito, estando a parte autora, de forma firme e coerente, questionando a 

existência da dívida, a retirada de tal anotação no SPC, SERASA é medida 

que se impõem, por pura precaução. Clara, pois, a plausibilidade do direito 

invocado, o que fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - PROTESTO E 

REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS - 

AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido na petição inicial 

de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem pressupõe 

remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de dados; bem 

como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites para impedir 

a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da dívida. (AI, 

24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no DJE 

06/11/2002). Assim, analisando detidamente os autos, vislumbra-se que 

estão presentes os requisitos para deferimento da tutela, concedendo 

liminarmente, o adiantamento pretendido. Posto isso, estando presentes os 

requisitos necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, determino a intimação da empresa 

requerida para retirar o nome da parte autora dos órgãos de proteção de 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias. Arbitro, para o caso de 

descumprimento da liminar pela requerida, multa diária no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais), não podendo o valor final das astrientes ser 

superior ao valor atribuído à causa. Diante das especificidades da causa, 

de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, no que tange à 

audiência de conciliação, deixo de designar tal ato neste momento, tendo 

em vista que as audiência realizadas nos processos cujo esta empresa 

requerida configura no polo passivo, não têm restado frutíferas, devido a 

falta de envio de proposta de acordo pela matriz ou inexistência de 

autonomia dos procuradores correspondentes e prepostos enviados, para 

analisarem e transigirem através de dialogo na própria sessão de 

conciliação/mediação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Por fim, 

assento que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Cite-se a requerida para oferecer contestação, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial observará o 

contido nos incisos I, II, III e §§1º e 2º do art. 335. Nos termos do disposto 

no art. 344 do CPC, se o réu não contestar a ação, será considerado revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009665-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ULYSEU DA ROCHA REZENDE NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FRANCA (RÉU)

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 : 

1009665-41.2017.8.11.0003 AUTOR: ULYSEU DA ROCHA REZENDE NETO 

RÉU: FERNANDO FRANCA Vistos e examinados. Cuida-se de Ação 

Indenizatória por Danos Morais e Materiais. Da análise da exordial, estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 
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320 do CPC), razão pela qual a recebo. Pleiteia o Autor, a título de tutela 

provisória, para que "seja concedida a medida liminar com fulcro no artigo 

300, Código de Processo Civil, com intuito de condenar o réu à reparação 

do dano, sendo à título de dano material o importe de R$ 27.085,00 (vinte e 

sete mil e oitenta e cinco reais) e à título de dano moral R$11.000,00 (onze 

mil reais), devidamente atualizados e corrigidos e, sucessivamente, seja 

concedida a medida liminar com fulcro no artigo 311, inciso III, parágrafo 

único do Código de Processo Civil, com intuito de condenar o réu à 

reparação do dano, sendo à título de dano material o importe de R$ 

27.085,00 (vinte e sete mil e oitenta e cinco reais) e à título de dano moral 

R$ 11.000,00 (onze mil reais), devidamente atualizados e corrigidos. 

Conforme dispõe o art. 300 do CPC/2015, sabe-se que para a concessão 

de liminar de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é necessário 

que existam elementos probatórios suficientes nos autos para convencer 

o julgador, em sede de cognição sumária, que o pedido do autor muito 

provavelmente será julgado procedente ao final da lide. Adiante, no § 3º 

do art. 300, o Novo Código de Processo Civil ressalta que não será 

concedida a tutela de urgência de natureza antecipada quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, os documentos 

carreados não são suficientes para conferir a plausibilidade do argumento 

da parte autora, bem como, se confundem com o mérito, sendo 

controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o 

contraditório. Posto isso, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. 

Designo Audiência de Conciliação/Mediaçãopara o dia 07/05/2018, às 

09hrs. A audiência será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários; 

consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001457-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORAES DE MENEZES & ARAUJO PEDROSO LTDA - ME (EXECUTADO)

MARA JANE ARAUJO PEDROSO (EXECUTADO)

ADRIANO MORAES DE MENEZES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001457-68.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A Advogado do(a) EXEQUENTE: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - SP140055 EXECUTADO: MORAES DE MENEZES & 

ARAUJO PEDROSO LTDA - ME, ADRIANO MORAES DE MENEZES, MARA 

JANE ARAUJO PEDROSO DECISÃO Vistos e examinados. Decorrido o 

prazo sem notícia do pagamento, foi deferida a pesquisa de bens junto ao 

Sistema INFOJUD. Requereu a exequente a penhora das cotas societárias 

da executada Mara Jane Araujo Pedroso que possui na empresa MORAES 

DE MENEZES E ARAUJO PEDROSO LTDA – ME, bem como penhora de 

seus respectivos rendimentos. É o breve relato. Proceda-se a penhora 

das quotas capitais que se encontram em nome da executada, até o 

montante do débito. Expeça-se o necessário. Após, intime-se o executado 

da penhora realizada, no prazo legal. Nesse sentido: “Ementa: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SOCIEDADE 

LIMITADA - PENHORA DE COTAS E BENS PARTICULARES DO SÓCIO - 

POSSIBILIDADE. Não há óbice legal à constrição judicial, penhora, de cotas 

de sociedade limitada com a edição da Lei 11.382 /06 e com a alteração da 

redação do art. 655 do Código de Processo Civil . Configurando nos autos 

situação fática permissiva de penhora de cotas da sociedade e de bens 

particulares do sócio, este incluído nos autos por desconsideração da 

personalidade jurídica da empresa, decisão irrecorrida, é de ser 

confirmada a decisão que determinou a penhora das cotas e de bens 

particulares do sócio. Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Agravo 

de Instrumento Cv : AI 10024058567843001 MG” Ante ao pedido de 

penhora nos respectivos rendimentos da executada, defiro a penhora de 

30% dos dos rendimentos da parte executada, observando-se o valor da 

dívida. Acerca do caso em tela: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO – PENHORA DE 30% DO 

RENDIMENTO DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O 

salário é absolutamente impenhorável por expressa previsão legal, dado 

seu caráter alimentar, mas é permitida a penhora de 30% dos rendimentos 

do devedor para pagamento do débito exequendo. AI 88123/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES 

EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE 

IMPENHORABILIDADE POR SER VERBA SALARIAL – ART. 833, IV, DO 

CPC – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE 

VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA 

DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

impenhorabilidade do salário prevista no artigo 833, IV, do CPC não pode 

ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua 

obrigação. A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao 

percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo 

devedor, uma vez que tal montante não representa risco de 

comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. 

(AI 142780/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) 

Oficie-se a fonte pagadora. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003423-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMI NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO SOARES GIGLIO OAB - MT0015474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ OTAVIO KRAMER DE HOLLEBEN (EXECUTADO)

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 : 

1003423-66.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: EMI NUNES DA SILVA 

EXECUTADO: LUIZ OTAVIO KRAMER DE HOLLEBEN Vistos e examinados. 

Indefiro o pedido de prosseguimento da execução, vez que, conforme 

certidão retro, o executado não fora devidamente citado. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo legal, dê o devido andamento nos autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000929-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO FEITOSA FERREIRA (REQUERENTE)

SIDELZA MARIA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DIVINO OLIVEIRA OAB - MT0016922A (ADVOGADO)

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO)

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT0008830A (ADVOGADO)

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 : 

1000929-68.2016.8.11.0003 REQUERENTE: DIONISIO FEITOSA FERREIRA, 

SIDELZA MARIA VIEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Intime-se o autor 

para que dê prosseguimento nos autos, no prazo legal. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002031-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO BARBOSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DOS SANTOS LOPES OAB - MT18468/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIA KARINA CARNEIRO BATISTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALECSANDRO APARECIDO SILVA OAB - SP295771 (ADVOGADO)

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 : 

1002031-28.2016.8.11.0003 EXEQUENTE: JANIO BARBOSA DOS SANTOS 

EXECUTADO: ADELIA KARINA CARNEIRO BATISTA Vistos e examinados. 

Devolvo os autos à secretaria para que se proceda a intimação da 

exequente, e não da executada, conforme constatado ao id. 11290765. 

Após, conclusos.

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1004603-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MELISSA TEIXEIRA & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID WENER ALVES DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO)

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 : 

1004603-54.2016.8.11.0003 AUTOR: JANAINA MELISSA TEIXEIRA & CIA 

LTDA - ME RÉU: DAVID WENER ALVES DA SILVA Vistos e examinados. 

Defiro o pedido de id. 10346477. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002575-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLG TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MESQUITA DA SILVA OAB - MT15209/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

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 : 

1002575-16.2016.8.11.0003 AUTOR: CLG TRANSPORTES LTDA - ME RÉU: 

BANCO PAN S.A. Vistos e examinados. Em análise aos autos, retorno o 

mesmo pra secretaria para o cumprimento da deliberação de id.11616335; 

informo que a mesma decisão fora dada anteriormente no processo, 

entretanto de maneira equivoca, em tempo não apropriado, portanto, 

devendo os autos prosseguirem com a deliberação retro. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006068-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. EDUARDO NAVES PASCHOAL ingressou com 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. 

Conforme se extrai do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de 

sentença proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver 

necessidade de alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente 

a execução, a liquidação da sentença quando ilíquida, em autos 

apartados. A petição inicial foi recebida, com a determinação da citação da 

requerida. A requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora 

certificado o fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela 

procedência da ação. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada 

e não apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz 

aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações 

de fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 
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Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor de R$3.065,15, a ser atualizado na forma do item 

B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a planilha atualizada 

do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta precatória para que 

seja formalizada a penhora no rosto dos autos da ação civil pública 

indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores quanto bastem para 

a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005316-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MORAES PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. MARIA DE FÁTIMA MORAES PAIVA ingressou com 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. 

Conforme se extrai do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de 

sentença proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver 

necessidade de alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente 

a execução, a liquidação da sentença quando ilíquida, em autos 

apartados. A petição inicial foi recebida, com a determinação da citação da 

requerida. A requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora 

certificado o fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela 

procedência da ação. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada 

e não apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz 

aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações 

de fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 
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item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor de R$3.000,00, a ser atualizado na forma do item 

B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a planilha atualizada 

do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta precatória para que 

seja formalizada a penhora no rosto dos autos da ação civil pública 

indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores quanto bastem para 

a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006086-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES OUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HÉRCULES OUTO ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor de R$27.380,07, a ser atualizado na forma do item 

B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a planilha atualizada 

do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta precatória para que 

seja formalizada a penhora no rosto dos autos da ação civil pública 

indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores quanto bastem para 

a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006075-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO SOARES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. GERALDO SOARES VIEIRA ingressou com 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. 

Conforme se extrai do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de 

sentença proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver 

necessidade de alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente 

a execução, a liquidação da sentença quando ilíquida, em autos 

apartados. A petição inicial foi recebida, com a determinação da citação da 

requerida. A requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora 

certificado o fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela 

procedência da ação. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada 

e não apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz 

aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações 

de fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 
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julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor de R$3.229,62, a ser atualizado na forma do item 

B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a planilha atualizada 

do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta precatória para que 

seja formalizada a penhora no rosto dos autos da ação civil pública 

indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores quanto bastem para 

a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005817-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. DORACI APARECIDA DA SILVA ingressou com 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. 

Conforme se extrai do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de 

sentença proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver 

necessidade de alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente 

a execução, a liquidação da sentença quando ilíquida, em autos 

apartados. A petição inicial foi recebida, com a determinação da citação da 

requerida. A requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora 

certificado o fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela 

procedência da ação. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada 

e não apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz 

aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações 

de fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 
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não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor de R$3.663,75, a ser atualizado na forma do item 

B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a planilha atualizada 

do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta precatória para que 

seja formalizada a penhora no rosto dos autos da ação civil pública 

indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores quanto bastem para 

a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005819-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. JOSÉ FERREIRA DA SILVA ingressou com 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. 

Conforme se extrai do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de 

sentença proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver 

necessidade de alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente 

a execução, a liquidação da sentença quando ilíquida, em autos 

apartados. A petição inicial foi recebida, com a determinação da citação da 

requerida. A requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora 

certificado o fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela 

procedência da ação. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada 

e não apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz 

aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações 

de fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 
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está liquidando, o valor de R$3.000,00, a ser atualizado na forma do item 

B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a planilha atualizada 

do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta precatória para que 

seja formalizada a penhora no rosto dos autos da ação civil pública 

indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores quanto bastem para 

a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001303-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ALVES CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006354-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR MENDES FONTANELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. ADENIR MENDES FONTANELI ingressou com 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. 

Conforme se extrai do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de 

sentença proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver 

necessidade de alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente 

a execução, a liquidação da sentença quando ilíquida, em autos 

apartados. A petição inicial foi recebida, com a determinação da citação da 

requerida. A requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora 

certificado o fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela 

procedência da ação. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada 

e não apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz 

aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações 

de fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor de R$9.000,00, a ser atualizado na forma do item 

B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a planilha atualizada 

do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta precatória para que 

seja formalizada a penhora no rosto dos autos da ação civil pública 

indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores quanto bastem para 

a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005096-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ALVES DORNELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)
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JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. WANDERSON ALVES DORNELES ingressou com 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. 

Conforme se extrai do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de 

sentença proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver 

necessidade de alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente 

a execução, a liquidação da sentença quando ilíquida, em autos 

apartados. A petição inicial foi recebida, com a determinação da citação da 

requerida. A requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora 

certificado o fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela 

procedência da ação. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada 

e não apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz 

aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações 

de fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor de R$9.264,00, a ser atualizado na forma do item 

B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a planilha atualizada 

do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta precatória para que 

seja formalizada a penhora no rosto dos autos da ação civil pública 

indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores quanto bastem para 

a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004044-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES OAB - MT21799/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1004044-63.2017.8.11.0003 REQUERENTE: DANIELLE DOS SANTOS 

GONCALVES REQUERIDO: AYMORE Vistos e examinados. HOMOLOGO o 

acordo, celebrado pelas partes, noticiado nos autos. Com fulcro no 

disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, 

declaro a extinção do processo com julgamento do mérito. Custas 

processuais e honorários advocatícios como acordado pelas partes. Após 

o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004284-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANELITA MARIA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

GUSTAVO TAVARES DE MORAES OAB - MT9269/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1004284-86.2016.8.11.0003 Autor: 

AUTOR: ANELITA MARIA DE JESUS Réu: RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Devidamente 

intimada acerca da penhora realizada, a parte executada não apresentou 
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impugnação à penhora, apresentando impugnação ao cumprimento de 

sentença, e, conforme certidão de id. 11854516 a mesma esta 

intempestiva. Assim, respeitado o disposto no art. 854, §5º do CPC e com 

fulcro no teor do art. 904, primeira parte, autorizo o levantamento dos 

valores bloqueados, devendo ser observada a conta bancária indicada 

pelo exequente. Decorrido o prazo para manifestação expeça-se o 

competente alvará. Após, intime-se a parte autora a dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001583-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DOS SANTOS LEITE LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOILA JORDANA PEREIRA OAB - MT21780/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1001583-55.2016.8.11.0003 Autor: 

AUTOR: SILVANA DOS SANTOS LEITE LOPES Réu: RÉU: BANCO PAN 

S.A. SENTENÇA Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela 

desistência da presente ação. Não há informações de que o requerido 

tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos autos. Deste 

feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face 

a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007328-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA APARECIDA BISPO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VETORASSO & TOPJIAN LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1007328-79.2017.8.11.0003 Autor: 

AUTOR: BENEDITA APARECIDA BISPO DOS SANTOS Réu: RÉU: 

VETORASSO & TOPJIAN LTDA SENTENÇA Vistos e examinados. 

Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente ação. Não há 

informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há 

contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000830-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE NOGUEIRA DINIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007997-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO E CONVENIENCIA AZALEIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. BANCO BRADESCO S.A ingressou com a presente 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de MERCADO E CONVENIENCIA 

AZALEIA LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. A medida 

liminar de busca e apreensão foi deferida, o bem foi apreendido, o 

requerido foi citado, mas não apresentou tempestiva contestação. A parte 

autora manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em 

conta que a parte ré foi devidamente citada e não apresentou 

contestação, com fulcro no teor da certidão da Sra. Gestpra, DECRETO A 

SUA REVELIA, o que induz aos efeitos do artigo 344 do CPC, 

reputando-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Deste modo, 

passo a conhecer diretamente do pedido, na forma do artigo 355, II, do 

CPC. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Destaco, ainda, que os autos 

possibilitam o seu julgamento antecipado já que o objeto nele enfocado, 

apesar de ser de fato e de direito, permitem, pela prova documental 

carreada, que seja desde logo proferida uma sentença de mérito sem a 

necessidade de produção de prova em audiência, o que, em harmonia com 

os princípios da celeridade e economia processual, aplica-se o artigo 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, está pacificada a 

jurisprudência: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OITIVA 

DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória. (Precedentes) 2. O 

art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão racional, valendo-se o 

magistrado do seu livre convencimento, que utiliza-se dos fatos, provas, 

jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que 

entender aplicável ao caso concreto, rejeitando diligências que delongam o 

julgamento desnecessariamente. Trata-se de remédio processual que 

conspira a favor do princípio da celeridade do processo. (STJ – Superior 

Tribunal de Justiça; Número do Registro: 200200197503; AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – Número do Processo: 417830; 

DF; Data de Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA TURMA; Ministro Relator: LUIZ 

FUX).” “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, § § 1º E 2º, DO CPC. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. SUPRIMENTO. I – A nova 

redação do caput do art. 331 do Cód. de Proc. Civil, inserida pela Lei nº 

8.952/94, que prevê a realização de audiência preliminar, não tem 

aplicação quando o caso comportar julgamento antecipado da lide. II – 

Nesses termos, a conclusão adorado no acórdão recorrido decorre do 

exame das peculiaridades fáticas da causa, soberanamente delineadas na 

instância ordinária, e cujo reexame é vedado em sede de especial, ante o 

óbice da Súmula 07/STJ. Embargos de declaração acolhidos, tão-somente, 

para suprir a omissão apontada. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; 

Data de Decisão: 27/08/2001; Ministro Relator: CASTRO FILHO).” 

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim, proceder” (Resp 2.832-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 19.09.90). Isto posto, passo ao 

julgamento da lide. Da análise do que consta nos autos verifico que os 

fatos afirmados pela autora encontram-se corroborados pelo conjunto 

probatório, já que consta dos autos prova da obrigação assumida, bem 

como da inadimplência contratual, restando satisfatoriamente demonstrado 

que a devedora não pagou os débitos nas datas aprazadas. Ademais, a 

ré, ao ser citada, quedou-se inerte, deixando de apresentar qualquer 

manifestação no feito, de forma que não se negou a existência da dívida. 

Dessa forma, a procedência da ação de depósito é medida que se impõe, 

eis que estão presentes todos os requisitos atinentes à espécie. Posto 

isso, com fulcro no Decreto Lei n° 911/69, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, declarando rescindido o contrato celebrado entre as 

partes e consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena e 

exclusiva do bem. Oficie-se ao Detran para proceder a retificação no 

registro de propriedade. Após a venda do bem, deve ser descontado o 

que faltou ao devedor pagar para adimplir o empréstimo e, havendo saldo 

remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido ao requerido. Com 

fulcro no disposto no artigo 487, inciso I do CPC, declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da ação. Se o 

condenado for beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade da 

condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da mudança 

na condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário 

satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família, com prescrição da aludida obrigação após o período de cinco 

anos. 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.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002155-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON SALAZAR SAN MARTIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002155-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON SALAZAR SAN MARTIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004525-60.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO OLIVEIRA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004677-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR JOSE CARLETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1004677-74.2017.8.11.0003 Autor: 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Réu: EXECUTADO: CEZAR JOSE 

CARLETO SENTENÇA Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes, noticiado no petitório de id. 11044065 dos 

autos. Nos termos do disposto no artigo 922 do CPC, determino a 

suspensão do processo até o cumprimento do acordo homologado, 

conforme entabulado entre as partes no item 8 do supracitado termo de 

acordo; Havendo petição da exequente, noticiando o não cumprimento da 

obrigação, o processo retomará o seu curso (art. 922, §único). Decorrido 

o prazo, não havendo manifestação da parte autora, tornem os autos 

conclusos para extinção do processo nos termos do artigo 924, inciso II, 

do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002938-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009050-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN PAULO MACIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001460-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANIA MARQUES DA LUZ FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. AYMORE ingressou com a presente AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO em face de ROSANIA MARQUES DA LUZ FREITAS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. A medida liminar de busca e 

apreensão foi deferida, o bem foi apreendido, a requerida foi citada, mas 

não apresentou tempestiva contestação. A parte autora manifestou-se 

pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em conta que a parte ré foi 

devidamente citada e não apresentou contestação, com fulcro no teor da 

certidão da Sra. Gestpra, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiros os fatos 

afirmados pelo autor. Deste modo, passo a conhecer diretamente do 

pedido, na forma do artigo 355, II, do CPC. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES - 

CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - ENTREGA DA 

CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE EXIBIÇÃO 

DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - MERA 

ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - FALTA DE 

INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a citação e não 

apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a aplicação dos 

efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das alegações do autor, 

principalmente quando corroborada pelas demais provas dos autos (...)”. 

(Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, Data da publicação no 

DJE 12/05/2014). Destaco, ainda, que os autos possibilitam o seu 

julgamento antecipado já que o objeto nele enfocado, apesar de ser de 

fato e de direito, permitem, pela prova documental carreada, que seja 

desde logo proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de 

produção de prova em audiência, o que, em harmonia com os princípios da 

celeridade e economia processual, aplica-se o artigo 330, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OITIVA DE 

TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória. (Precedentes) 2. O 

art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão racional, valendo-se o 

magistrado do seu livre convencimento, que utiliza-se dos fatos, provas, 

jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que 

entender aplicável ao caso concreto, rejeitando diligências que delongam o 

julgamento desnecessariamente. Trata-se de remédio processual que 

conspira a favor do princípio da celeridade do processo. (STJ – Superior 

Tribunal de Justiça; Número do Registro: 200200197503; AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – Número do Processo: 417830; 

DF; Data de Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA TURMA; Ministro Relator: LUIZ 

FUX).” “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, § § 1º E 2º, DO CPC. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. SUPRIMENTO. I – A nova 

redação do caput do art. 331 do Cód. de Proc. Civil, inserida pela Lei nº 

8.952/94, que prevê a realização de audiência preliminar, não tem 

aplicação quando o caso comportar julgamento antecipado da lide. II – 

Nesses termos, a conclusão adorado no acórdão recorrido decorre do 

exame das peculiaridades fáticas da causa, soberanamente delineadas na 

instância ordinária, e cujo reexame é vedado em sede de especial, ante o 

óbice da Súmula 07/STJ. Embargos de declaração acolhidos, tão-somente, 

para suprir a omissão apontada. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; 

Data de Decisão: 27/08/2001; Ministro Relator: CASTRO FILHO).” 

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim, proceder” (Resp 2.832-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 19.09.90). Isto posto, passo ao 

julgamento da lide. Da análise do que consta nos autos verifico que os 

fatos afirmados pela autora encontram-se corroborados pelo conjunto 

probatório, já que consta dos autos prova da obrigação assumida, bem 

como da inadimplência contratual, restando satisfatoriamente demonstrado 

que a devedora não pagou os débitos nas datas aprazadas. Ademais, a 

ré, ao ser citada, quedou-se inerte, deixando de apresentar qualquer 

manifestação no feito, de forma que não se negou a existência da dívida. 

Dessa forma, a procedência da ação de depósito é medida que se impõe, 

eis que estão presentes todos os requisitos atinentes à espécie. Posto 

isso, com fulcro no Decreto Lei n° 911/69, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, declarando rescindido o contrato celebrado entre as 

partes e consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena e 

exclusiva do bem. Oficie-se ao Detran para proceder a retificação no 

registro de propriedade. Após a venda do bem, deve ser descontado o 

que faltou ao devedor pagar para adimplir o empréstimo e, havendo saldo 

remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido ao requerido. Com 

fulcro no disposto no artigo 487, inciso I do CPC, declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da ação. Se o 

condenado for beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade da 

condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da mudança 

na condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário 

satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família, com prescrição da aludida obrigação após o período de cinco 

anos. 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001440-32.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ZAMONER DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1001440-32.2017.8.11.0003 Autor: 

AUTOR: MARCOS ZAMONER DO NASCIMENTO Réu: RÉU: COMPANHIA 

EXCELSIOR DE SEGUROS TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO PRESENTES: PARTE AUTORA: MARCOS ZAMONER DO 

NASCIMENTO ADVOGADO PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS PARTE 

REQUERIDA: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS ADVOGADO PARTE 

REQUERIDA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS PREPOSTO:KAUANNE SOUZA 

COSTA OCORRÊNCIAS Feito o pregão, declarou o MM. Juiz aberta a 

audiência. Deferiu o pedido de juntada de substabelecimento e carta de 

preposição. Na sequência, a parte autora foi submetida a pericia judicial 

conforme laudo juntado nessa oportunidade. Feita a proposta conciliatória, 

restou infrutífera. O Patrono da parte demandada requereu sejam todas as 

intimações realizadas em nome de Dr. Renato Chargas Correa da Silva 

(OAB 8184-A) e Dr. Fagner da Silva Botof (OABMT 12.903) Em seguida, 

as partes afirmaram que nada tem a requerer e manifestaram pelo 

julgamento antecipado da lide. Em seguida, o MM. Juiz passou a sentenciar 

o feito, o que fez nos seguintes termos: DELIBERAÇÃO “Vistos e 

examinados. Cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, onde a 

parte requerente pleiteia indenização junto à ré, alegando que em 

decorrência das lesões sofridas em acidente de trânsito restou incapaz 

para o exercício das suas funções. Nesta data foi realizada audiência de 

instrução e julgamento, onde a parte autora foi submetida a perícia médica, 

conforme laudo em anexo. Em análise do laudo da perícia judicial realizada, 

tem-se que restou comprovado que a parte autora ficou incapacitada 

parcialmente. Quanto à porcentagem de invalidez, observa-se que foi 

quantificada em 75% do membro afetado. Consigno que a partir da edição 

da Lei nº 8.441/92, é necessária a quantificação da lesão para cálculo do 

valor da indenização. Portanto, comprovada a invalidez permanente 

parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional ao grau da 

lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se 

que a parte autora faz jus ao seguinte valor com relação ao membro 

afetado: A) Cobertura máxima: R$3.375,00; B) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica realizada = 75%; C) Indenização devida: 

R$2.531,25. Diante do exposto, e considerando o que consta dos autos, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação e condeno a requerida a pagar 

indenização no valor de R$ 2.531,25(dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos) para a autora, devendo o valor ser 

devidamente atualizado pelo INPC desde o evento danoso (Súmula 43 do 

STJ) e acrescido de juros de 12% ao ano, contados da citação (Súmula 

426 do STJ). Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85 do CPC. Publicada em audiência, saem os presentes 

intimados. Efetuado o deposito, fica desde já deferida a expedição do 

alvará. Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades 

necessárias, arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo”. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Pryscilla Moreira J. Torres, Assessora de Gabinete II______, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001944-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ALVES CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1001944-38.2017.8.11.0003 Autor: 

AUTOR: GILSON ALVES CARDOSO Réu: RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR 

DE SEGUROS TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

PRESENTES: GILSON ALVES CARDOSO ADVOGADO AUTOR: RENATO 

OCAMPOS ADVOGADO REQUERIDO: MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO PREPOSTO: DANIELLA GONÇALVES FERREIRA DA COSTA 

OCORRÊNCIAS Feito o pregão, declarou o MM. Juiz aberta a audiência. 

Deferiu o pedido de juntada de substabelecimento e carta de preposição. 

Na sequência, a parte autora foi submetida a pericia judicial conforme 

laudo juntado nessa oportunidade. Feita a proposta conciliatória, restou 

infrutífera. Em seguida, as partes afirmaram que nada tem a requerer e 

manifestaram pelo julgamento antecipado da lide. Em seguida, o MM. Juiz 

passou a sentenciar o feito, o que fez nos seguintes termos: 

DELIBERAÇÃO “Vistos e examinados. Cuida-se de ação de cobrança de 

seguro DPVAT, onde a parte requerente pleiteia indenização junto à ré, 

alegando que em decorrência das lesões sofridas em acidente de trânsito 

restou inválida. Em análise do laudo da perícia judicial realizada, tem-se 

que restou comprovado que a parte autora ficou incapacitada 

parcialmente com relação a dois membros. Quanto à porcentagem de 

invalidez, observa-se que foi quantificada em 50% e 75% de cada membro 

afetado. Ressalta-se que, a partir da edição da Lei nº 8.441/92, é 

necessária a quantificação da lesão para cálculo do valor da indenização. 

Portanto, comprovada a invalidez permanente parcial, a seguradora deve 

efetuar o pagamento proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela 

da SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao 

seguinte valor com relação ao primeiro membro afetado: A) Cobertura 

máxima: R$3.375,00. B) Percentual de debilidade apurado na perícia 

médica realizada = 75%. C) Indenização devida: R$2.531,25 Além do mais, 

a parte autora faz jus ao seguinte valor com relação ao segundo membro 

afetado: A) Cobertura máxima: R$13.500,00. B) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica realizada = 50%. C) Indenização devida: 

R$6.750,00. Diante do exposto, e considerando o que consta dos autos, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação, pelo que condeno a requerida a 

pagar a parte autora indenização no valor de R$9.281,25, que deve ser 

devidamente atualizada pelo INPC desde o evento danoso (Súmula 43 do 

STJ) e acrescido de juros de 12% ao ano, contados da citação (Súmula 

426 do STJ). Com fulcro no disposto no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação 

(art.85 do CPC/2015). Efetuado o depósito, fica desde j´á deferida a 

expedição do alvará. Publicada em audiência, saem os presentes 

intimados. Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades 

necessárias, arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo”. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Pryscilla Moreira J. Torres, Assessora de Gabinete II______, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001542-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005449-71.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELMIRO FRANCISCO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007722-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CAVALCANTI GARCIA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação haja vista a perda de objeto quando da quitação do 

contrato objeto dos autos. Não há informações de que o requerido tenha 

sido citado, bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, 

com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da 

ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas 

pelo autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência 

de contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002462-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO LIMA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004967-26.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000211-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

5ª Vara Cível - Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 297617 Nr: 346-57.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA PEREIRA ALVES, POLLIANA PEREIRA ALVES, 

POLLICARDO PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PENALVA VERDOLIN - 

OAB:, JULIANO DA SILVA BARBOZA - OAB:OAB-MT 14.573, 

MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR - OAB:5169 MT, SILVIO LUIZ DE MOURA 

LEITE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7.666-O, ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16.960-O, MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - OAB:13.965-O

 Edital de Praça Ou Leilão ME104

Valor do Débito:555.250,15 (Quinhentos e cinquenta e cinco mil, duzentos 

e cinquenta reais e quinze centavos), atualizado em 08/07/2013

Data da Primeira Praça/Leilão:10/04/2018

Horário da Primeira Praça/Leilão:14:00:00

Data da Segunda Praça/Leilão:24/04/2018

Horário da Segunda Praça/Leilão:14:00:00

Descrição dos Bens:01) Veículo PAS/ÔNIBUS, marca/modelo 

MBENZ/MPOLO VIAGGIO R. ,  ano 2002/2002,  chass i 

9BM3840732B307103, de placas KAK3570, com laterias e interior em 

razoável estado de conservação, pneus meia via, apresentando motor 

com defeito. Avaliado em R$ 70.000,00 (Setenta mil reais). 2) 01) Veículo 

PAS/ÔNIBUS, marca/modelo MBENZ/MPOLO VIAGGIO R., ano 2002/2002, 

chassi 9BM3840732B311556, de placas KER5890, bastante danificado, 

sem motor, sem rodas, sem câmbio, apresentando apenas chassi e lataria. 

Avaliado em R$ 30.000,00 (Trinta mil reais); 3) 01) Veículo PAS/ÔNIBUS, 

marca/modelo MBENZ/MPOLO PARADISO R., ano 2009/2010, chassi 

9BVR2J621AE380206, de placas NUE1048, com laterias e interior em 

razoável estado de conservação, apresentando no entanto, defeito na 

parte eletrônica e ausência de rodas. Avaliado em R$ 183.000,00 (Cento e 

oitenta e três mil reais); 4) 01) Veículo PAS/ÔNIBUS, marca/modelo 
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MBENZ/O 400 RSD PL, ano 1996/1996, chassi 9BM664238TC084205, de 

placas GUG0767, com laterias e interior em precário estado de 

conservação e pneus meia via. Avaliado em R$ 65.000,00 (Sessenta e 

cinco mil reais); 5) 01) Veículo PAS/ÔNIBUS, marca/modelo FORD/B 1618., 

ano 1994/1994, chassi 9BFYTARB0RDB78414, de placas KBV2816, com 

laterias e interior em razoável estado de conservação, pneus meia via. 

Avaliado em R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).; 6) 01) Veículo 

PAS/ÔNIBUS, marca/modelo SCANIA/MPOLO PARADISO R., ano 

2005/2006, chassi 9BSK4X2B063577498, de placas KAC3782, com 

laterias e interior em razoável estado de conservação, pneus meia via, 

apresentando defeito no motor. Avaliado em R$ 140.000,00 (Cento e 

quarenta mil reais.

Local onde se encontram os bens:com o Réu Expresso Rubi

Valor Total da Avaliação:R$ 538.000,00 (Quinhentos e trinta e oito mil 

reais)

Ônus, Recurso ou Causa Pendente, se houver:

Nome e cargo do digitador:Siderlei Belão de Magalhães

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 297617 Nr: 346-57.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA PEREIRA ALVES, POLLIANA PEREIRA ALVES, 

POLLICARDO PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PENALVA VERDOLIN - 

OAB:, JULIANO DA SILVA BARBOZA - OAB:OAB-MT 14.573, 

MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR - OAB:5169 MT, SILVIO LUIZ DE MOURA 

LEITE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7.666-O, ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16.960-O, MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - OAB:13.965-O

 Intimação dos patronos do autor, Dr. Fabiano Penalva Verdolim e Dr. Silvio 

Luiz da Silva de Moura Leite e patrono do Requerido, Dr. André Luiz 

Gomes Duran e Dr. Alvaro Luis Pedroso Marques de Oliveira, que 

designação da primeira praça para o dia 10/04/2018 ás 14:00 horas e 

segunda praça em 24/04/2018 ás 14:00 hiras

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010151-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE JESUS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010151-26.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, 

por meio de patrono regularmente constituído, requerendo o que de direito, 

sob pena de extinção. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009463-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE SOUZA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM PEREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009463-64.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, cumpra a decisão ID: 

11363081, sob pena de extinção do feito. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de março de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002346-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIA MARTINS SOARES OAB - MT10046/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE LEONOR ANUNCIAÇÃO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RENATO DIEGO SILVA ANUNCIACAO (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCAS RULIGAN SILVA ANUNCIACAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002346-56.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro os pleitos 

formulado no ID: 10910518. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001314-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON VIEIRA LIMA OAB - RO4216 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. V. L. (RÉU)

 

Processo n.º 1001314-79.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS proposta por GILSON VIEIRA LIMA em 

face de PEDRO HENRIQUE VIEIRA LIMA (qualificados nos autos). 2. 

Nota-se do termo de audiência (ID: 6646077), que houve o 

comparecimento da parte requerida, assim, conforme disposto no art. 239, 

§1º, do CPC, supre a falta de citação, fluindo desta data o prazo para 

apresentação da contestação, o que posteriormente deixou transcorrer in 

albis. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 4. Partes legítimas, inexistindo irregularidades ou questões 

pendentes de solução. Considerando que o requerido não contestou o 

pedido inicial, decreto-lhe a revelia e aplico ao presente caso o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, II, do Código de Processo Civil, 

diante da procedência dos pedidos, visto que a revelia faz presumir 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela autora, na forma do art. 

344, do mesmo Codex, e estes acarretam as consequências jurídicas 

apontadas na inicial. Em tais casos, reza a jurisprudência que: “Presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do 

juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (REsp 2.832-RJ, STJ, 4ª. 

Turma, DJU de 17.09.90) “Processo civil - Cerceamento de defesa - 

Julgamento antecipado da lide. Inexiste cerceamento se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência.” (REsp 1.344-RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 

de 4.12.89) 5. Posto isso, passo diretamente ao exame do meritum 

causae. 6. De proêmio, insta ressaltar que a obrigação alimentar não 

cessa com o alcance da maioridade civil pelo necessitado, como bem 

preconiza a Súmula n.º 358, do STJ: “O cancelamento de pensão 

alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, 

mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.” 7. Nessa linha é o 

entendimento doutrinário: “demonstrada a necessidade (e a continuidade 

de estudos em nível superior ou técnico pode ser uma causa razoável), é 

perfeitamente aceitável a manutenção da obrigação alimentar após o 

atingimento da maioridade. Por isso, quanto aos filhos, costumeiramente se 

diz que a obrigação persiste “até a conclusão dos estudos”, não havendo 

cancelamento automático do dever alimentar com o alcance da maioridade 

civil” (GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso 

de direito civil. vol. 6. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012) 8. Focando-nos no 

caso dos autos, vislumbra-se que a parte requerida atingiu a maioridade, 

concluiu curso superior, vive em união estável e possui plenas condições 

de gerir sua vida, estando, inclusive, a priori, trabalhando. 9. Isso posto, 
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não é mais patente a necessidade da parte requerida, devendo o genitor 

ser exonerado da obrigação alimentar, não sendo outro o entendimento 

jurisprudencial acerca do tema, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. 

ALIMENTOS. MAIORIDADE. PROVA DA NECESSIDADE. ÔNUS. 

EXONERAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. Muito embora a 

maioridade civil, por si só, não seja suficiente para eximir o alimentante da 

obrigação de prestar alimentos, é necessária prova cabal da necessidade, 

a qual deixa de ser presumida. Tratando-se de ônus que incumbe à 

alimentanda e sendo ela revel, deve o alimentante ser exonerado da 

obrigação de prestar alimentos”. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70057614406, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 18/12/2013)(TJ-RS - AC: 

70057614406 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 

18/12/2013, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 20/01/2014) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. MAIORIDADE CIVIL 

ALCANÇADA. MATRÍCULA TRANCADA EM CURSO SUPERIOR, 

FALTANDO UM SEMESTRE PARA CONCLUSÃO. LAPSO DE QUASE DOIS 

ANOS. OPORTUNIZAÇÃO AO APELADO DE DEMONSTRAR INTERESSE EM 

COMPLETAR A FACULDADE. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE 

INTENÇÃO DO ALIMENTADO DE DAR CONTINUIDADE AOS ESTUDOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Embora não 

seja a maioridade civil requisito apto, por si só, para sustentar pedido de 

exoneração de verba alimentar, a falta de comprovação de que o 

alimentado cursa ensino superior é elemento decisivo para afastar a 

obrigação de continuar prestando alimentos.” (TJ/SC – Apelação Cível n.º 

20120808094. Quinta Câmara de Direito Civil. Rel. Jairo Fernandes 

Gonçalves. DJ: 03/07/2013 – grifamos) “APELAÇÃO CÍVEL - 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - MAIORIDADE DA ALIMENTANDA - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS - ALIMENTANDA 

QUE NÃO ESTUDA E GOZA DE PLENA SAÚDE - EXONERAÇÃO 

ACERTADA - RECURSO DESPROVIDO. Alimentanda que não estuda, com 

plena saúde física e intelectual, atualmente com 25 anos de idade e não 

comprova a necessidade dos alimentos, deve ter o benefício 

interrompido.” (TJ/PR – Apelação Cível n.º: 6523315. 12ª Câmara Cível. Rel. 

Marcos S. Galliano Daros, Data DJ: 11/08/2010 – grifamos) EXONERAÇÃO 

DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL - MEIO PRÓPRIO - FIM DO DEVER 

ALIMENTAR EM DECORRÊNCIA DO PÁTRIO PODER - ALIMENTOS DEVIDOS 

EM RAZÃO DE PARENTESCO - MAIORIDADE - DESISTÊNCIA DE ESTUDOS 

- CAPACIDADE PARA O TRABALHO - NÃO COMPROVAÇÃO DAS 

NECESSIDADES - DECISÃO EXONERATÓRIA MANTIDA. 1)- A PRETENSÃO 

DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS, EM RAZÃO DO ATINGIMENTO DA 

MAIORIDADE, PODE SER FEITA E PROCESSADA, NOS AUTOS EM QUE 

FORAM ELES FIXADOS, SEM NECESSIDADE DE A JUIZAMENTO DE NOVA 

AÇÃO, BASTANDO QUE SE RESPEITE O CONTRADITÓRIO. 2)- ATINGIDA 

A MAIORIDADE CESSA O DEVER DO GENITOR EM PRESTAR ALIMENTOS 

EM DECORRÊNCIA DO PODER FAMILIAR, SUBSISTINDO O DEVER DE 

PRESTAR ALIMENTOS EM RAZÃO DO VÍNCULO DE PARENTESCO, NOS 

TERMOS DOS ARTIGOS 1.694 E 1.696 DO CÓDIGO CIVIL. 3) - NÃO 

COMPROVADA AS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA, QUE NÃO 

ENCONTRA-SE ESTUDANDO E NÃO É INCAPAZ PARA O TRABALHO, A 

EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS CONSTITUI MEDIDA IMPOSITIVA, 

PORQUANTO A NÃO NECESSITA DOS ALIMENTOS FUNDADOS NA 

RELAÇÃO DE PARENTESCO. 4) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

(TJ/DF – Agravo de Instrmento n.º 27205620098070000. 5ª Turma Cível. 

Rel. Luciano Vasconcellos, DJ: 13/05/2009 – grifamos) “APELAÇÃO CÍVEL 

- Exoneração de alimentos - Alimentado maior de idade, que não está 

estudando, jovem e com plenas condições de exercer atividade 

remunerada - Necessidade, que deixa de ser presumida após a 

maioridade, não demonstrada - Recurso provido.” (TJ/SP – Apelação Cível 

n.º 30892920098260224. 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. José Carlos 

Ferreira Alves, DJ: 22/03/2011 – grifamos) 10. Assim, pelas 

considerações supra, atentando-se ao feito em apreço onde a parte 

requerida já atingiu a maioridade civil, é jovem e apta para o labor, outro 

caminho não há senão a procedência do pleito inaugural. 11. Ante o 

exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo procedente 

o pedido articulado na exordial, ex vi do art. 487, I, do Estatuto Processual 

Civil, exonerando o autor do dever de prestar alimentos à Pedro Henrique 

Vieira Lima. 12. Sem condenação em custas e nem em honorários 

advocatícios, eis que defiro a gratuidade da justiça em favor do 

demandado. 13. 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, 29 de janeiro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006130-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE ROSA SANTANA (AUTOR)

ANTONIO BENEDITO DE QUEIROZ BRITO (AUTOR)

FABIO HENRIQUE SANTANA BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO)

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO)

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO RODRIGUES BRITO (RÉU)

 

Processo n.º 1006130-07.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST 

MORTEM CONSENSUAL aforada por LUZINETE ROSA SANTANA, FABIO 

HENRIQUE SANTANA BRITO e ANTÔNIO BENEDITO DE QUEIROZ 

(qualificados na peça vestibular), onde expõem os autores, que a primeira 

requerente manteve um relacionamento com o falecido Raimundo 

Rodrigues Brito, desde 15.02.1984 até 01.07.2017, data do seu 

falecimento. 2. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 3. Vislumbra-se, pela análise dos autos e do 

acervo probatório colacionado à exordial, que houve existência da 

convivência pública com intuito de constituir família, ou seja, foram 

atendidos os requisitos legais insculpidos no art. 1.723, do Código Civil. 4. 

Dessarte, 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. 5. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente o pedido formulado pelos requerentes, em consonância com o 

art. 487, I, do Digesto Processual Civil e art. 1.723, do Código Civil, 

reconhecendo a união estável havida entre LUZINETE ROSA SANTANA e 

RAIMUNDO RODRIGUES BRITO (qualificados nos autos). 6. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que deferida a justiça gratuita aos autores. 7. Notifique-se o 

representante do Ministério Público. 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, 

29 de janeiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000240-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. E. M. D. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT21267/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. D. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/O (ADVOGADO)

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS OAB - MT3877-O (ADVOGADO)

 

Visto. Instado a manifestar-se nos autos, o Exequente confirmou “o 

pagamento e quitação total da presente execução de alimentos” (ID. 

10282200). Outrossim, em seu parecer, o d. Promotor de Justiça 

manifestou “pela extinção do feito” (ID. 10762608). ISTO POSTO, 

considerando a satisfação da obrigação ora executada, JULGO EXTINTO 

o processo, com amparo no artigo 924, inciso II, do CPC/2015. Sem custas 

e honorários advocatícios por tratar-se de justiça gratuita. Com o trânsito 

em julgado ou desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. Publicada e registrada eletronicamente, 

promova-se as intimações necessárias e cumpra-se. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 813404 Nr: 702-95.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: SIMONE DE ALMEIDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ PEREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:OAB/MT 

19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do patrono da parte autora Dra. SAMARA DALLA COSTA ALVES, de que 

decorreu o prazo de suspensão solicitado, para que se manifeste no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 788175 Nr: 9504-19.2015.811.0003

 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: TJAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19.490 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 34. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos articulados na exordial, ex vi do art. 

487, I, do Estatuto Processual Civil, nos termos do art. 1.723, do Código 

Civil, reconhecendo a união estável havida entre TIAGO JUNIOR ARAUJO 

CIRINO e FRANCIELLY MOREIRA DE OLIVEIRA (adrede individualizados) e 

decretando sua dissolução, bem como deferindo a guarda do filho menor 

em favor da genitora (conforme item 7 desta decisão), fixando o direito de 

visitas nos termos do item 8 e, no tocante aos alimentos, devem ser pagos 

pelo requerente em favor do menor até o dia 10 (dez) de cada mês, 

diretamente à representante da criança ou em conta bancária de sua 

titularidade, no patamar de 52,41% do salário mínimo vigente, equivalendo 

atualmente à quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).35. Sem 

condenação em custas e nem em honorários advocatícios, eis que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.36. 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 REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 805569 Nr: 16517-69.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICDSF, RPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 22. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

improcedente o pedido, ex vi do art. 487, inciso I, do Código de Ritos, para 

determinar a manutenção do registro de nascimento da requerida na forma 

em que se encontra.23. Sem condenação em custas e sem condenação 

em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita. 24. Notifique-se o representante do 

Ministério Público.25. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de est i lo e anotações de 

praxe.Publique-se.Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 14 

de março de 2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 816583 Nr: 1774-20.2016.811.0003

 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: LRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 Intimação da parte requerida, através do patrono, para comparecer a 1ª 

Vara de Família e Sucessões para assinar TERMO DE GUARDA definitiva, 

em cinco dias. Sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 886774 Nr: 564-60.2018.811.0003

 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: SANDRO DE MOURA SEBASTIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMARAH NIAELY DA SILVA SOUTO, 

ROGIVANE DA SILVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Uma vez atendidos os requisitos do artigo 300, do CPC, defiro a liminar 

pleiteada na inicial. Determino a baixa da restrição sobre o veículo, melhor 

descrito na inicial, junto ao Detran, pelo sistema Renajud.Defiro ao 

embargante os benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista 

estarem presentes os requisitos legais.Cite como requer.Intime. Cumpra. 

Expeça o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 282397 Nr: 5860-59.2001.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLC, MNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.M. JUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL MARCOS GARCIA - 

OAB:23548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANOEL MARCOS GARCIA - 

OAB:23548/O

 Processo n.º 979/2001

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 32/33.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

4. Após, arquivem-se os autos, procedendo-se às devidas baixas e 

anotações de praxe.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de fevereiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721359 Nr: 2381-38.2013.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANE RAMOS MOREIRA - 

OAB:18.006, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8.379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLAIRE INES GAI 

MATIELO, para devolução dos autos nº 2381-38.2013.811.0003, Protocolo 

721359, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001468-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARINHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MARINHO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001468-63.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo-lhe 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 

necessitada. 3. Nomeio como inventariante a parte requerente, Alessandro 

Marinho de Souza, que deverá ser intimada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, assinar o respectivo do termo de compromisso. 4. Considerando a 

informação carreada à proemial, segundo a qual os herdeiros do de cujus 

são maiores e capazes, processe-se o feito sob o rito disciplinado no art. 

659 e seguintes, do Código de Ritos, devendo a pessoa do inventariante 

providenciar a juntada da certidão negativa estadual (emitida pela PGE), 

bem como do comprovante de recolhimento do ITCMD (ou certidão de 

isenção, se for o caso) e do plano de partilha dos bens inventariados. 5. 

Após a juntada aos autos da documentação mencionada, abra-se vista 

dos autos ao Ministério Público. 6. Empós, conclusos para a sentença. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de 

março de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000500-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMINA DA SILVA COSTA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000500-33.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente às 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. Nomeio inventariante a parte 

requerente, Marta Rodrigues Costa, que deverá ser intimada, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, assinar o respectivo do termo de compromisso. 

4. No prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestar 

compromisso, deverá a pessoa da inventariante apresentar as primeiras 

declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos 

bens inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA em caso de 

imóvel rural, devidamente atualizados e autenticados, lavrando-se termo 

circunstanciado em cartório (art. 620, CPC). 5. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da 

inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de março de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001194-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARICE SANTOS LOPES (REQUERENTE)

ODAIR PINTO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE ELIZABETH SANTOS DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1001194-02.2018.8.11.0003 Vistos etc., 01. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 02. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º do Código de Processo Civil. 03. Com relação ao pedido de tutela 

de urgência pondero que para a concessão de qualquer provimento 

liminar, deve o magistrado analisar de forma concisa a existência dos 

requisitos legais. Pois bem, em se tratando de guarda de menor, esta deve 

assentar-se no sentido de busca do bem-estar da criança e/ou 

adolescente e a sua segurança econômica e emocional. Em razão disso e 

da própria natureza do instituto, por envolver direito familiar, sentimentos 

pessoais e, em especial, o interesse dos infantes ou adolescentes, o 

requerimento de liminar de guarda provisória unilateral deve ser apreciado 

com extrema cautela, levando-se em consideração a realidade fática 

vivenciada pelos envolvidos, notadamente as crianças e os adolescentes, 

e visando sempre, como já assinalado, o seu bem-estar e regular 

desenvolvimento físico e psicológico. Deveras, com a entrada em vigor do 

CPC, a regra é que a decisão sem prévia oitiva da parte adversa só será 

cabível em caso de comprovada urgência, sendo que in casu, em sede de 

juízo de cognição sumária a esta fase reservada, não vislumbro a 

existência de urgência justificadora a amparar o pleito da autora sem a 

oitiva da parte adversa. Destarte, os documentos que acompanham a 

exordial são insuficientes para confirmar as alegações dos requerentes 

de que de fato exerçam a guarda dos menores Vitor e Guilherme. Desta 

forma, como na hipótese os requerentes não fizeram prova de que se 

encontram sob a guarda fática das crianças, apta a justificar o 

deferimento do pedido liminarmente, tenho como impositiva a rejeição da 

liminar vindicada, ressaindo claro que uma decisão nesse sentido deve 

ser precedida do necessário contraditório, inclusive com respaldo de 

elemento concreto e atual acerca da atual situação vivenciada pelos 

envolvidos sob a ótica do melhor interesse da criança/adolescente a titulo 

de prova judicial, inexistente por ora. Outrossim, a teor do pedido de 

‘internação compulsória da requerida’, formulado com caráter de urgência, 

descabida a tutela vindicada no presente feito, haja vista que este juízo 

padece de competência para tal e, sobretudo ante a inviabilidade de 

cumulação dos pedidos, na forma do art. 327, §1º do CPC. Posto isso, por 

ora, indefiro as liminares pretendidas. 04. Sem prejuízo, determino a 

realização de estudos social e psicológico visando aferir a higidez da 

convivência familiar na residência das partes, a ser realizado pela equipe 

multidisciplinar do Juízo, fixando para a entrega do laudo no prazo de 20 

(vinte) dias, a contar da ciência do referido setor da presente 

determinação. 05. No mais, designo audiência de conciliação para a data 

de 10 de maio de 2018 às 17h30min, a realizar-se no Núcleo de 

Conciliação deste Juízo. Cite-se a requerida, intimando-a a comparecer à 

audiência aprazada, acompanhada de advogado, atentando-se a 

Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao quanto disposto 

no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. Em não havendo acordo na 

audiência, poderá a parte demandada contestar o presente, desde que o 

faça por intermédio de advogado, no prazo legal a contar da realização da 

solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial (art. 341, CPC). Cite-se. Intime-se. Notifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 23 de fevereiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000425-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LUCIO CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CANDIDO CAMARGO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO MODESTO OAB - MT0015220A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO 

PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RONDONÓPOLIS - MT, BEM COMO PARA COMPARECER À SECRETARIA 

DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES , A FIM DE RETIRÁ-LO, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.
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Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001778-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA DE FATIMA FARINELLI FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001778-69.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. DEFIRO à requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. 2. Oficie-se junto à Caixa Econômica Federal 

solicitando informações acerca de existência de valores pendentes de 

levantamento em favor do falecido Jhefferson Apollo Farinelli Ferreira, 

assinalando-se o prazo de 15 (quinze) dias para resposta. 3. 

Considerando que “a via do alvará judicial é admitida quando se trata 

apenas de levantamento de numerários existentes em depósitos em 

contas bancárias ou de poupança, mas sempre que inexistirem outros 

bens que devam ser levados a inventário. (...)” (AC nº 70006564744, 

Sétima Câmara Cível, TJRS, julgado em 13/08/2003), faculto à parte autora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer acerca da existência de bens 

deixados pelo falecido. 4. No mais, intime-se a autora para colacionar ao 

feito certidão atualizada de nascimento do extinto, no prazo de 15 (quinze) 

dias, bem como para indicar o genitor do mesmo no polo ativo do feito, em 

sendo o caso, tendo em vista a informação constante de que o ‘de cujus’ 

residia com seus pais (ID 12224717). Atendidas as determinações supra, 

renove-se a conclusão. Às providências. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

15 de março de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001777-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELY ALVES CHAVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001777-84.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. DEFIRO aos requerentes 

os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º 

do Código de Processo Civil. 2. Oficie-se à Caixa Econômica Federal e ao 

Banco Bradesco solicitando informações acerca de existência de valores 

pendentes de levantamento em favor da falecida Ana Lucia Alves Peixoto, 

assinalando-se o prazo de 15 (quinze) dias para resposta. 3. 

Considerando que “a via do alvará judicial é admitida quando se trata 

apenas de levantamento de numerários existentes em depósitos em 

contas bancárias ou de poupança, mas sempre que inexistirem outros 

bens que devam ser levados a inventário. (...)” (AC nº 70006564744, 

Sétima Câmara Cível, TJRS, julgado em 13/08/2003), faculto à parte autora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer acerca da existência de bens 

deixados pela falecida. 4. No mais, intime-se a autora para colacionar ao 

feito certidão de nascimento da falecida, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Atendidas as determinações supra, renove-se a conclusão. Às 

providências. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 15 de março de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008945-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAINA CRISTINA GONZAGA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DIAS JUNG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA FERNANDES DE PAULA QUEIROZ OAB - MG152425 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES TERMO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AÇÃO DE ALIMENTOS PROCESSO: 

1008945-74.2017.8.11.0003 REQUERENTE/REPRESENTANTE: TAINA 

CRISTINA GONZAGA DA SILVA ADVOGADA: EMERSON SPIGOSSO 

R E Q U E R I D O :  D I E G O  D I A S  J U N G  P R E S E N T E S 

REQUERENTE/REPRESENTANTE: TAINA CRISTINA GONZAGA DA SILVA 

ADVOGADA: DANIELA CABETTE DE ANDRADE (NUPRAJU) 

CONCILIADORA JUDICIAL: ADRIELY APARECIDA CEZARETO Aos 13 dias 

do mês de Março do ano de dois mil e dezoito, às 16h00min, neste 

Município e Comarca de Rondonópolis - MT, na sala de audiências da 2ª 

Vara de Família e Sucessões, Fórum de Justiça, presente esta 

Conciliadora, e as partes supra. Em relação às partes, feito o 

apregoamento destas, com a tolerância de 15min, observando-se as 

formalidades legais, verificou-se a ausência da parte requerida. Aberta a 

audiência, restou PREJUDICADA, ante a ausência da parte requerida, 

sendo que esta apresentou contestação nos autos, bem como justificativa 

de sua ausência, registrados no ID 12227205. A patrona da parte autora 

informa o número da conta bancária da demandante para depósitos dos 

alimentos provisórios fixados, sendo esta: Banco Santander, Agência n° 

2185, Conta Poupança n° 01019793-2. Desta forma, abre-se prazo de 15 

dias para apresentação de impugnação pela parte autora. Nada mais 

havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. ________________________________________ ADRIELY 

A P A R E C I D A  C E Z A R E T O  C o n c i l i a d o r a  J u d i c i a l 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

REQUERENTE/REPRESENTANTE: TAINA CRISTINA GONZAGA DA SILVA 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ADVOGADA: DANIELA CABETTE DE ANDRADE (NUPRAJU)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006104-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DALAVA TESSAROLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL DOMINGOS FEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LAR DOS IDOSOS PAUL PERCIS HARRIS (TERCEIRO INTERESSADO)

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal para apresentação da defesa, 

sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da parte 

requerida. Assim, IMPULSIONO os autos para proceder à INTIMAÇÃO do 

Escritório Modelo UNIJURIS, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, atuar como curador especial da parte requerida, 

para fins e prazo do artigo 752, do Código de Processo Civil. Hélio Avelino 

dos Santos Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 792985 Nr: 11535-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRM, RRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT17793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO PONTES - 

OAB:16.316/MT

 INTIMAÇÃO do executado, devidamente representado nos autos, para 

que informe seus dados bancários, possibilitando o levantamento do valor 

bloqueado judicialmente (fl. 45), conforme sentença (fl. 87)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 787721 Nr: 9301-57.2015.811.0003

 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
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 PARTE AUTORA: TATIANE CRISTINA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARCOS DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DA SILVA ASSUNÇÃO 

CADIDÉ - OAB:OAB/MT 16973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Sem custas, eis que a parte autora é beneficiária da Justiça 

Gratuita. Após o trânsito em julgado se nada requerido, expeçam-se os 

respectivos alvarás para autorizar a transmissão da propriedade dos 

veículos inventariados em favor de terceiros, bem como para promover o 

levantamento dos valores depositados em instituição financeira a que 

fazia jus o falecido MARCOS DA SILVA PEREIRA, todos com validade de 

90 dias.Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações 

necessárias e registro, arquive-se com as cautelas de estilo.Ciência ao 

Ministério Público.Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 764917 Nr: 15787-92.2014.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE TORQUATO DOS SANTOS, ESPOLIO DE JOAO 

TORQUATO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LIDIA SOUZA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Cuida-se de Incidente de Remoção de Inventariante ajuizado 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Alice 

Torquato dos Santos, Decido.Destarte, destaco que o processo de 

inventário está em trâmite desde o ano de 2007, sendo que se encontra 

pendente de cumprimento a decisão de fl. 133 da respectiva ação de 

inventário, proferida aos 17/10/2013 e sem qualquer providência por parte 

da inventariante tendente a suprir qualquer das irregularidades apostadas 

no r. decisum.Com efeito, a omissão praticada pelo inventariante incide na 

hipótese versada no art. 622, II do CPC, salientando que tal deve levar sua 

remoção pelo Juízo.Neste sentido:“Ementa: INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE 

INVENTARIANTE. INÉRCIA. 1. O inventariante deve proceder com diligência 

e transparência, administrando os bens do espólio e adotando as 

providências necessárias para o desfecho célere do inventário. 2. É 

cabível a remoção do inventariante, de ofício, quando este procede de 

forma desidiosa, deixando de dar curso regular ao processo de inventário. 

Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento Nº 70065765711, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves, Julgado em 30/09/2015).Ademais disso, mesmo 

após sua devida intimação para querendo fazer valer seu direito de 

defesa nada manifestou.Diante disso, com supedâneo no art. 622, II do 

CPC, acolho a promoção ministerial e DESTITUO Alice Torquato dos Santos 

do encargo de inventariante do Espólio de João Torquato das neves e 

Lídia Souza das Neves.Por ora deixo de nomear outro inventariante ante a 

ausência de manifestação de interesse no encargo por parte dos demais 

sucessores, bem como acerca da existência de credores e cessionários 

aptos à habilitação nos autos.Sem custas e honorários, ante a natureza 

do feito.Translade-se cópia da presente decisão para os autos da ação de 

inventário em apenso (ID 394808).Preclusa a via recursal, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 775344 Nr: 4380-55.2015.811.0003

 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: MPNP, BEPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNPV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido manifestado na presente ação 

para fixar a obrigação alimentar no patamar de um salário mínimo vigente 

no país, os quais deverão ser pagos a diretamente à genitora da menor 

mediante recibo, até o dia dez de cada mês ou depositada em conta de 

titularidade desta, a ser informado diretamente por ela ao requerido, via de 

consequência JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 487, I 

do CPC.Sem custas e honorários ante a gratuidade da Justiça. P.I. Após o 

trânsito em julgado arquive-se e dê-se baixa observadas as formalidades 

legais. Notifique-se o Parquet. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 778783 Nr: 5690-96.2015.811.0003

 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: PVDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMADC, HADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, em consonância ao parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, para DECLARAR, com efeito, ex tunc, a existência de 

união estável contraída por PEDRO VILMAR DE OLIVEIRA e HELENI ALVES 

DA COSTA, pelo período compreendido entre o ano de 1992 a 2007 e, por 

consequência, extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro no 

art. 487, I do CPC.Sem custas ou honorários, haja vista a autora ser 

beneficiária da Justiça gratuita e diante da ausência de 

contenciosidade.Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 890378 Nr: 1848-06.2018.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA RUIZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cuida-se de pedido de alvará aforado por ALESSANDRA RUIZ DE SOUZA, 

na qualidade de representante legal do Espólio de Aelson Alves de Souza, 

onde pretende obter autorização judicial para outorga de escritura pública 

do imóvel descrito e caracterizado na matrícula nº 117.799 do Registro de 

Imóveis local.

Junto à inicial veio a documentação pertinente.

Relatei. Decido.

Ressai dos autos que o falecido, antes de seu óbito, adquiriu o imóvel 

caracterizado na matrícula de n.º 117.799 do RGI local, tendo obtido 

autorização de escritura pública em seu próprio nome por ser o legítimo 

proprietário do imóvel em questão (fl. 15).

 Contudo, o comprador do imóvel veio a óbito antes de efetivar os atos 

necessários à transmissão da propriedade do bem em seu favor, o que 

justifica a expedição do alvará judicial para regularizar a situação fática.

 Assim, considerando-se a documentação acostada, que demonstra a 

procedência do pedido de alvará, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial e 

determino a expedição do alvará para autorizar a inventariante 

ALESSANDRA RUIZ DE SOUZA a subscrever todos os atos necessários 

à regularização da transcrição da propriedade do imóvel matriculado sob o 

n.º 117.799 perante do RGI local em favor do Espólio de Aelson Alves de 

Souza.

Translade-se cópia da presente decisão para os autos principais (ID 

765762).

Preclusa a via recursal, expeça-se o alvará. Após, arquive-se.

 Dispenso a prestação de contas.

Sem custas, eis que defiro à autora os benefícios da Assistência 

Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do novel Código de Processo 

Civil.

 P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 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 
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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

 Certifico que, não foi expedido mandado de intimação para a(s) parte(s): 

REQUERIDA, comparecer(em) a audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

designada para o dia 18 de abril 2018, ás 16h30min, o mesmo ter 

advogado constituído os qual foi intimado via DJE 10218, publicado no dia 

15/03/2018. Certifico ainda que a intimação das testemunhas se dará nos 

termos do art. 455, § 1º, do NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 890412 Nr: 1870-64.2018.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOPES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGEMIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO CASSIANO GARAY 

SILVA - OAB:10445/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDOMAR FURTADO DE 

LIMA - OAB:OAB/MS8219B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REQUERIDO CLEIDOMAR FURTADO DE 

LIMA, ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA O DIA12/04/2018, 

ÀS 17H20MIN, PARA OITIVA DA TESTEMUNHA DA AUTORA, NA SALA DE 

CONCILIAÇÕES DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS - MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001749-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O (ADVOGADO)

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO LOPES DO NASCIMENTO DE ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001749-19.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º do Código de Processo Civil. 3. Trata-se de ‘Ação de Exoneração 

de Alimentos’ em que se pretende concessão de tutela de urgência para o 

fim de obter exoneração da obrigação alimentar ao argumento de que a 

parte alimentada já atingiu a maioridade, bem como possui vínculo 

empregatício e contraiu matrimônio, sendo plenamente capaz de prover o 

próprio sustento. Extrai-se do título juntado no ID 12209293 que os 

alimentos foram estabelecidos consensualmente entre as partes, cuja 

homologação se deu por sentença proferida no dia 28/04/2015, no valor 

de 40 % do salário mínimo nacional. A parte requerente, por sua vez, 

requer tutela de urgência para ver-se exonerado liminarmente da 

obrigação alimentar constituída em favor da parte requerida, 

argumentando, ainda, que o demandado concluiu ensino superior em 

engenharia (ID 12209316), bem como possui filha menor, nascida em julho 

de 2017 (ID 12209312). Deveras, para a concessão da tutela de urgência 

de natureza antecipada pretendida pelo autor, faz-se necessário verificar 

a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. O primeiro requisito é 

quanto à existência da probabilidade do direito, sendo, no caso em tela, 

prova de que o alimentado não mais necessita da verba alimentar. Neste 

aspecto, a certidão de nascimento atrelada à vestibular revela que o 

requerido atingiu a maioridade, revelando a primeira vista condições de 

prover o próprio sustento, somada ainda a evidência de que o mesmo 

constituiu família aos 12 de março de 2016 (ID 12209312). Portanto, 

presente se encontra o requisito da verossimilhança da alegação neste 

momento. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. PROCEDÊNCIA. Caso em que o 

filho/apelante/alimentado não logrou êxito em comprovar a manutenção 

das suas necessidades (ônus que agora é seu, pelo advento da 

maioridade), assim como falhou no dever de impugnação específica 

acerca dos fundamentos relativos à possibilidade econômica do genitor. 

NEGARAM PROVIMENTO.” (Apelação Cível Nº 70068886761, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado 

em 05/05/2016) Contudo, há a necessidade da conjunção de todos os 

requisitos para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, 

assim, analiso os demais requisitos. No que tange ao perigo de dano, este 

também se encontra presente, porquanto uma vez paga a prestação 

alimentícia em questão, que ora pretende-se exonerar, o autor não será 

ressarcido nos valores adimplidos, ainda que a demanda venha a ser 

julgada procedente, eis que são irrepetíveis. Aliás, assinale-se, em caso 

de inadimplência, corre o mesmo o risco de ser preso. Posto isso, entendo 

que no caso em tela, os requisitos do art. 300 do CPC se fazem presentes. 

Razão pela qual DEFIRO, neste momento, o provimento liminar vindicado, 

exonerando o requerente da obrigação alimentar prestada em favor do 

requerido. 4. Cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora a fim de 

que compareçam à audiência de conciliação que designo para o dia 30 de 

maio de 2018 às 16h00min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste 

Juízo, acompanhados de seus advogados, importando a ausência desta 

em extinção e arquivamento do processo e a daquele em confissão e 

revelia. Atente-se a Serventia, no cumprimento da presente determinação, 

ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. Em sendo 

inexitosa a conciliação, o prazo para contestação fluirá a partir de tal 

solenidade. 5. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de março de 

2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001485-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PEREIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENE DOS REIS MAIA OAB - MT0015994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE MORAIS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001485-02.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de pedido de alvará 

aforado por JAIR PEREIRA PINTO, na qualidade de representante legal do 

Espólio de ROSIMEIRE MORAIS SILVA, onde pretende obter autorização 

judicial para outorga de escritura pública do imóvel registrado sob a 

matrícula n.º 72.377 do RGI local. Junto à inicial veio a documentação 

pertinente. Relatei. Decido. Ressai dos autos que o autor durante o período 

de união estável havido com a falecida Rosimeire adquiriu um imóvel 

residencial mediante arrendamento mercantil firmado com a Caixa 

Econômica Federal. Salienta a parte autora ser referido imóvel objeto da 

ação de inventário registrada sob a numeração única 

1004711-49.2017.8.11.0003. Contudo, o óbito de sua companheira 

ocorreu antes da quitação do contrato, razão pela qual resta 

imprescindível autorização judicial para fins de efetivar atos necessários à 

transmissão da propriedade do bem em favor do casal, o que justifica a 

expedição do alvará judicial para regularizar a situação fática. Assim, 

considerando-se a documentação acostada, que demonstra a 

procedência do pedido de alvará, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial e 

determino a expedição do alvará para autorizar o requerente JAIR 

PEREIRA PINTO a subscrever todos os atos necessários à regularização 

da transcrição da propriedade do imóvel registrado sob a matrícula n.º 

72.377 do RGI local em favor do Espólio de ROSIMEIRE MORAIS SILVA. 

Preclusa a via recursal, expeça-se o alvará. Após, arquive-se. Dispenso a 

prestação de contas. Sem custas, eis que defiro à parte autora os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 15 de março 

de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021916/3/2018 Página 323 de 543



Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001790-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

ADEVAIR OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

CREUZA OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

LAURENTINO OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

CARMINDO OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

AVELINO AMARO DA CRUZ (REQUERENTE)

IZARDINO OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

LOURENCO OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

MARCIA OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

ADONIS OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001790-83.2018.8.11.0003 Vistos etc., AVELINO AMARO DA CRUZ 

e outros pugnam por autorização judicial via ALVARÁ para proceder ao 

levantamento de valores disponíveis junto ao Banco do Brasil de 

titularidade da falecida HILDA DE OLIVEIRA CRUZ. Noticiam os autores 

serem os únicos filhos e legítimos sucessores da extinta. O documento 

constante do ID nº. 12235860 indica a disponibilidade de valores em favor 

da falecida junto ao Banco do Brasil. Relatei o essencial. Decido. Ao 

compulsar os autos verifico a legitimidade dos autores, filhos e netos, 

legítimos sucessores da de cujus. Outrossim, extrai-se do documento 

registrado no ID nº. 12235860 a existência de numerário disponível em 

favor da falecida junto ao Banco do Brasil, os quais haverão de ser 

revertidos em favor de seus descendentes. Posto isso, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, para determinar a expedição de alvará 

autorizando os requerentes, AVELINO AMARO DA CRUZ, LOURENÇO 

OLIVEIRA CRUZ, CARMINDO OLIVEIRA DA CRUZ, CREUZA OLIVEIRA DA 

CRUZ, LAURENTINO OLIVEIRA DA CRUZ, MARCELINO OLIVEIRA DA 

CRUZ, ADEVAIR OLIVEIRA DA CRUZ, IZORDINO OLIVEIRA DA CRUZ, 

ADONIS OLIVEIRA RODRIGUES e MARCIA OLIVEIRA RODRIGUES, a 

levantar os valores existentes junto ao Banco do Brasil, a que fazia jus a 

falecida HILDA DE OLIVEIRA CRUZ, na proporção de 11,11% (onze vírgula 

onze por cento) para cada um, com exceção dos dois últimos, que 

haverão de receber 5,55% (cinco vírgula cinquenta e cinco por cento) 

cada. Expeça-se alvará com validade de 60 (sessenta) dias. Dispensa-se 

a prestação de contas. Sem custas, eis que defiro aos requerentes os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Rondonópolis-MT, 15 de março de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001736-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO)

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo: 1001736-20.2018.811.0003 VISTO. Deixo de designar audiência 

de conciliação ou mediação, porque a matéria não admite a 

autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato 

desta Vara não contar com conciliadores e mediadores para presidirem as 

audiências de conciliação ou mediação. Também não se pode esquecer 

que ao designar inutilmente a audiência, além de se praticar um ato 

desnecessário – o que viola o princípio da economia processual - 

acaba-se por se retardar a resolução da lide, contrariando-se a garantia 

constitucional de duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, 

LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para oferecer resposta escrita, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). Cientifique o(a) demandado(a) 

que, não sendo contestada a ação, será considerado(a) revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(a) 

autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 13 de março de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002801-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA TOMAREM CIÊNCIA QUE FOI 

REDESIGNADA a audiência de instrução e julgamento para o dia 6 de junho 

de 2018, às 15h30min) referente aos presentes autos, BEM COMO DO 

TEOR DA DECISÃO (ID. 12210351) e do Ofício nº 152/2018 (Id. 11934680).

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000052-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR INOCENTE BORTOLINI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE 2ª CIRETRAN RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A (ADVOGADO)

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1000052-60.2018.8.11.0003 VISTO. ODENIR INOCENTE 

BORTOLINI ajuizou MANDADO DE SEGURANÇA em face do CHEFE DA 2ª 

de CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que houve 

violação direito líquido e certo do impetrante, já que referida autoridade 

praticou ato ilegal ao negar a emissão do licenciamento anual de seu 

veículo, exigindo o pagamento das multas relacionadas no extrato do 

veículo do impetrante. O impetrante alega que é legítimo proprietário do 

veículo Ford Ranger, cor branca, Renavam 1089848460, placas 

QBW-5713, sendo que compareceu na sede da autoridade coatora para 

quitar os débitos do veículo, quando tomou conhecimento da cobrança das 

referidas multas. Esclareceu que não foi regularmente notificado da 

imposição das multas, ficando, assim, impedido de exercitar seus direitos 

decorrentes do contraditório e da ampla defesa quanto aos atos 

administrativos de natureza punitiva levados a efeitos pelo Órgão Estadual 

e Trânsito. Assim, requereu a concessão de liminar, para o fim de 

determinar que a autoridade coatora providencie o imediato licenciamento 

e a entrega da documentação do veículo, independentemente do 

pagamento de multa. Ao final, requereu a procedência do mandamus, para 

conceder a segurança definitiva. A liminar foi deferida, para que a 

autoridade coatora se abstenha de exigir o pagamento das multas 

indicadas na petição inicial. A autoridade apontada como coatora foi 

devidamente notificada e apresentou informações, arguindo as seguintes 

preliminares: a) inviabilidade da via eleita, porquanto a alegação de 

nulidade merece dilação probatória, o que não é permitido em sede de 

mandado de segurança; b) ausência de prova pré-constituída da 

arbitrariedade do ato tido como ilegal; c) ilegitimidade passiva, uma vez que 

algumas multas foram aplicadas pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, o 

que atrai a competência daquele ente estatal; e d) incompetência da 

Justiça Estadual do Estado de Mato Grosso para julgar acerca da 

regularidade e/ou declaração de insubsistência dos autos de infração 

aplicados pelo DNIT. No mérito, sustentou que o ato administrativo 

combatido foi executado com estrita observância da legislação de trânsito 

em vigor. Parecer do Ministério Público pela procedência do pedido, 

concedendo-se ordem definitiva para a realização da transferência e do 

licenciamento do veículo, sendo que atinente às multas existentes, estas 

devem permanecer suspensas e serem discutidas em procedimento 

adequado. É o relatório. Decido. PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL – MULTA DNIT Antes de decidir o mérito necessário 
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se faz analisar a competência desse Juízo para processar e julgar parte 

do pedido. Como se vê do extrato do veículo de placa QBW-5713, não 

consta infrações aplicada pelo DNIT - Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes. Posto isso, não há que se falar em 

incompetência da Justiça Estadual para julgar a matéria debatida neste 

feito. PRELIMINAR: INVIABILIDADE DA VIA ELEITA A preliminar de 

inviabilidade da via eleita se confunde com o mérito e com ele será 

analisado, se for necessário. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA Não merece guarida a citada preliminar, porque o 

mandado de segurança possui natureza mandamental, que objetiva sanar 

ilegalidades ou abuso de poder da autoridade coatora. A final, há ofensa a 

direito líquido e certo pelo ato de recusa em renovar o licenciamento do 

veículo em decorrência de multas pendentes, quando o infrator não foi 

devidamente notificado, podendo, desta forma, se utilizar da ação 

mandamental. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA Não merece vingar a 

preliminar de ilegitimidade passiva. Os autos revelam que é o DETRAN o 

único responsável pela prática do ato de coação do impetrante, consiste 

em negar o licenciamento do veículo em questão caso não ocorra o 

pagamento das multas. Em razão desta conduta ilegal, o DETRAN tem 

legitimidade para figurar no polo passivo do presente writ. MÉRITO. No 

mérito, verifico que a medida liminar deve ser imediatamente revogada. 

Alega o impetrante desconhecer as infrações vinculadas ao veículo objeto 

da ação, pleiteando, assim, a emissão do CRLV – Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículos, sem a exigência de prévio pagamento das 

multas exigidas. O cerne da lide reside em verificar a possibilidade de 

expedição do licenciamento do veículo do impetrante independentemente 

do pagamento das multas. A respeito da matéria em questão, dispõe o 

Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 131. O Certificado de Licenciamento 

Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de 

Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. § 2º 

O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os 

débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, 

vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas 

infrações cometidas”. Depreende-se da leitura do dispositivo, notadamente 

do §2º, que a expedição do licenciamento pretendido condiciona-se, entre 

outros requisitos, à quitação das multas de trânsito. No entanto, apenas se 

apresenta ilegal o condicionamento da expedição do CRLV ao pagamento 

de multas em relação às quais não tenha sido regularmente notificado o 

infrator, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS. 

EXIGÊNCIA DO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. SÚMULA 

N. 127 DO STJ. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. ACÓRDÃO BASEADO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO 

MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 

VIOLAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Primeiramente, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento 

segundo o qual é inadmissível condicionar o licenciamento anual de 

veículos à prévia exigência do pagamento de multa, imposta sem prévia 

notificação ao infrator, conforme a Súmula n. 127 do STJ, in verbis: "É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado". 2. Em segundo lugar, o Tribunal 

recorrido, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela 

ilegalidade, in casu, da exigência do pagamento de multas por infração de 

trânsito sem que o infrator delas tenha sido regularmente notificado, de 

modo que foram consideradas insubsistentes ou irregulares, por não ter 

restado comprovado seu recebimento. Rever tal fundamentação, 

conforme assentado na decisão agravada, encontra óbice no verbete 

Sumular n. 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 3. Finalmente, revela-se improcedente a 

arguição de ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil na hipótese 

em que o Tribunal de origem tenha adotado fundamentação suficiente para 

decidir de modo integral a controvérsia, atentando-se aos pontos 

relevantes e necessários ao deslinde do litígio. 4. A decisão monocrática 

ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não 

merece reforma. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag 

1304678/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 20/09/2010). Assim, não se pode 

exigir o pagamento de multas em relação às quais não tenha sido o 

condutor notificado, pois a exigibilidade pressupõe a regular notificação do 

interessado, que poderá impugnar a penalidade ou dela recorrer, 

resguardando, assim, o devido processo legal e a ampla defesa, garantias 

constitucionalmente asseguradas. O Código de Trânsito Brasileiro exige a 

dupla notificação do infrator para legitimar a imposição da penalidade de 

trânsito e, por conseguinte, possibilitar a vinculação do licenciamento à 

quitação prévia: a primeira por ocasião da lavratura do auto de infração 

(CTB, artigo 280, VI) e a segunda, quando do julgamento da subsistência 

do auto de infração respectivo com a consequente imposição da 

penalidade (CTB, artigo 281, caput). De acordo com o artigo 281, 

parágrafo único, inciso II, do CTB, o auto de infração será arquivado e seu 

registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de 30 (trinta dias), não 

for expedida a notificação da autuação. In verbis: “Art. 281. A autoridade 

de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro 

de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará 

a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado 

e seu registro julgado insubsistente: I - se considerado inconsistente ou 

irregular; II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a 

notificação da autuação”. Assim, denota-se do dispositivo legal, que o 

prazo a ser obedecido refere-se à expedição da notificação de autuação, 

e não à sua efetivação, a qual poderá ocorrer após decorridos os trinta 

dias entre a infração e a notificação. No caso em debate, verifica-se que 

foram expedidas as notificações. Apesar de não constar a data da 

entrega da notificação de autuação, extrai-se que a referida notificação 

foi expedida dentro do prazo de 30 dias previsto no artigo 281, do CTB 

(doc. 537115 – p. 3). Como se sabe para que a notificação se repute 

válida, basta que seja expedida para o endereço do infrator constante no 

registro nacional de veículos automotores, porém no prazo previsto no 

aludido dispositivo legal, o que ocorreu no caso dos autos. Além disso, 

incumbe ao proprietário manter seus dados cadastrais atualizados, 

fornecendo o endereço correto para o recebimento de eventuais 

notificações. Assim, sendo a notificação efetivamente enviada ao 

endereço que foi informado à Autoridade de Trânsito, deve-se 

responsabilizar o impetrante pelo não recebimento da notificação, uma vez 

que não atualizou seus dados ou forneceu endereço insuficiente. Neste 

sentido: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -ANULATÓRIA - MULTAS 

DE TRÂNSITO - NOTIFICAÇÃO - DESNECESSIDADE DE CIÊNCIA PESSOAL 

- OBEDIÊNCIA AO PRAZO LEGAL. I - O ART. 282, CAPUT, DO CTB NÃO 

EXIGE QUE A NOTIFICAÇÃO REFERENTE AAPLICAÇÃO DE PENALIDADES 

SEJA RECEBIDA PESSOALMENTE PELO INFRATOR; II - PARA QUE A 

NOTIFICAÇÃO SE REPUTE VÁLIDA, BASTA QUE SEJA EXPEDIDA PARA O 

ENDEREÇO DO INFRATOR CONSTANTE NO REGISTRO NACIONAL DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES (RENAVAM), PORÉM NO PRAZO DISPOSTO 

NO ART. 281, PAR. ÚN., II, DO CTB; III - RECURSO QUE SE CONHECE, 

PARA LHE DAR PROVIMENTO PARCIAL” (TJSE, Acórdão nº 1173/2004, 

Relatora MARILZA MAYNARD SALGADO DE CARVALHO, Data da 

Publicação: 12/5/2004). “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCEDENDO PARCIALMENTE A 

SEGURANÇA, ENTENDENDO ILEGAL A VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO 

DE VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. RECURSO DE 

APELAÇÃO. 1. A pretensão inicial encontra amparo legal no inc. I, do 

parágrafo único, do art. 281 c/c o § 2º, do art. 131 e art. 282 todos do 

CTB. Ademais não se verifica qualquer ofensa ao arts. 5º, LXIX da CF, ou 

ao art. 1º da Lei 12.016, porquanto, in casu, o Mandado de Segurança se 

afigura como remédio cabível contra o ato impugnado, devendo-se, 

portanto, se afastar a preliminar de carência de ação, calcada na 

ausência de prova pré-constituída para a averiguação do alegado direito 

violado; 2. Ademais, vale destacar que incumbe ao proprietário do veículo 

à responsabilidade de manter seus dados cadastrais atualizados, 

fornecendo o endereço correto para o recebimento de eventuais 

notificações; 3. Destarte, tendo a notificação referente ao auto de infração 

impugnado pelo Apelado sido efetivamente enviada ao endereço que foi 

informado à Autoridade de Trânsito, deve-se responsabilizar o Apelado 

pelo não recebimento da notificação, uma vez que não atualizou seus 

dados ou forneceu endereço insuficiente; 4. De relação à suposta 

ausência de expedição da Notificação de Imposição de Penalidade NIP, 

razão assiste ao parquet quando aduz que, em razão da informação de 

mudança de endereço constante na NAI de fls. 35, a expedição de uma 

NIP para o mesmo local se mostraria indubitavelmente inócua, posto que 

jamais cumpriria seu intento, revelando-se, pois, na espécie, despicienda. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM 

REEXAME NECESSÁRIO” (TJ-BA - APL: 00794895920098050001 BA 

0079489-59.2009.8.05.0001, Relator: Maria Marta Karaoglan Martins 

Abreu, Data de Julgamento: 02/04/2012, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 17/11/2012). Dessa forma, as notificações de autuação são 
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válidas já que expedidas no endereço informado pelo impetrante ao órgão 

de trânsito e, ainda, dentro do prazo de 30 dias, na forma do artigo 281, do 

CTB. Aliás, estou é convencido de que o impetrante deve ser submetido 

imediatamente a um curso de capacitação de direção de veículos, porque 

não é possível e nem aceitável que um cidadão consciente, com 64 

(sessenta e quatro) anos de idade, tenha cometido mais de 30 (trinta) 

infrações de trânsito somente no ano de 2017. Algo está errado!!! Portanto, 

o direito pretendido pelo impetrante não merece respaldo, na medida em 

que o ato da autoridade tida como coatora não se reveste de qualquer tipo 

de ilegalidade, não restando demonstrada claramente qualquer ofensa a 

direito líquido e certo na hipótese. Com essas considerações, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de segurança contido na inicial, motivo pelo qual 

revogo imediatamente a liminar deferida. Sem custas (art. 10, inciso III, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 

25 da Lei nº 12.016/2009). Oficie-se ao DETRAN para restabelecer no 

extrato do veículo Ford Ranger, cor branca, Renavam 1089848460, placas 

QBW-5713, de propriedade de ODENIR INOCENTE BORTOLINI, todas as 

multas questionadas neste procedimento. O extrato de multa do veículo 

deverá acompanhar o oficio. P. R. I. C. Rondonópolis, 15 de março de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009216-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANO GOMES DE OLIVEIRA NETO (RÉU)

 

VISTO. Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de tutela 

antecipada promovida pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT em face de 

MARIANO GOMES DE OLIVEIRA alegando, em síntese, que, em 22 de 

outubro de 2015, firmou com o Estado de Mato Grosso o Termo de 

Cooperação Técnica n° 166/15, no qual o Estado transferiu ao Município 

de Rondonópolis a competência e exploração do Aeroporto Municipal 

Maestro Marinho Franco, localizado em uma área de 240,00 has (duzentos 

e quarenta hectares), com os limites e confrontações constantes da 

matrícula de n° 18.596, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca. 

Relata que, desde o ano de 2013, a Secretaria Municipal de Transporte e 

Trânsito vem tentando regularizar a situação dos ocupantes dos hangares 

localizados no Aeroporto Maestro Marinho Franco, pois alguns ocupantes 

não possuem contrato de concessão com o Município de Rondonópolis, 

como é o caso do requerido, o qual atualmente ocupa os lotes 3, 4 e 5, 

sem pagar pela utilização. Afirma que o erário municipal experimentará 

vultoso prejuízo caso se espere o deslinde do presente feito, pois deixará 

de receber os aluguéis devidos por aqueles que ocupam áreas no 

aeroporto municipal. Assim, requer a concessão de tutela antecipada para 

assegurar ao Município de Rondonópolis a imissão imediata na posse da 

área ocupada pelo requerido no Aeroporto Municipal Maestro Marinho 

Franco. Determinou-se a realização de auto de constatação nos lotes 

(hangares) 03, 04 e 05, do Aeroporto Municipal de Rondonópolis para 

averiguar se tais imóveis estão sendo ocupados pela pessoa de 

MARIANO GOMES DE OLIVEIRA. Cumprido o auto de constatação, o oficial 

de justiça informou que os hangares 3,4 e 5 do aeroporto maestro Marinho 

Franco encontram-se ocupados por Mariano Gomes de Oliveira Neto e 

Denizar Novaes da Rocha (auto de constatação - fls. 71 do PDF). É o 

relatório. Decido. A reintegração de posse somente é deferida àquele que 

comprovar, satisfatoriamente, a ocorrência cumulativa dos requisitos 

elencados no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse 

anterior do autor, a prática do esbulho pelo réu, a data do esbulho e a 

perda da posse. No caso concreto, há demonstração de que o requerido 

está na posse do bem a mais de ano e dia, pois o próprio Município de 

Rondonópolis informou que, desde 2013, a Secretaria Municipal de 

Transporte e Trânsito vem tentando regularizar a situação dos ocupantes 

dos hangares e que o demandado não aceitou firmar contrato de 

concessão com o Município. Ou seja, desde então o requerido utiliza o 

local, não vindo aos autos indicativos de que a parte autora venha a 

sofrer lesão grave ou de difícil reparação com a negativa de reintegração 

de posse liminarmente, notadamente quando a situação perdura há longa 

data, o que afasta o alegado prejuízo patente. Nesse contexto, deixando 

de adentrar na questão da precariedade da posse, é latente o não 

preenchimento do requisito do art. 558, tampouco dos artigos 294 e 300, 

todos do Código de Processo Civil, a seguir transcritos: Art. 558. Regem o 

procedimento da manutenção e de reintegração de posse as normas da 

Seção II desde Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da 

turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. 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. Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Com efeito, não há nos autos prova da urgência ou perigo de 

dano na manutenção da parte demandada na posse do imóvel, até solução 

definitiva da questão, observada a peculiaridade do caso. Neste sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSURGÊNCIA 

CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR A QUAL OBJETIVAVA A 

REINTEGRAÇÃO DA POSSE EM FAVOR DA AUTORA. 1. Não se vislumbra 

no presente caso a urgência da medida ou o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação para o proprietário do imóvel, se tiver 

que aguardar o julgamento do mérito. 2. Em se tratando de posse, por mais 

precária que seja, requer uma dilação probatória e, daí, a necessidade da 

garantia da ampla defesa e o do contraditório. Decisão mantida. Recurso 

não provido. (TJSP; AI 2193442-04.2017.8.26.0000; Ac. 11137418; 

Pederneiras; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Camargo 

Pereira; Julg. 30/01/2018; DJESP 07/02/2018; Pág. 2315). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE. BEM PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE VELHA. 

Tratando-se de posse velha - esbulho ocorrido há mais de ano e dia -, é 

viável juridicamente a reintegração de posse em sede de tutela de 

urgência, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 e seguintes do 

CPC/2015. A probabilidade do direito alegado associada ao perigo de dano 

ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser 

preenchidos para o deferimento da medida. No caso, ausentes estes 

requisitos, resulta inviável o deferimento da reintegração de posse. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70074988999, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 14/12/2017)”. Em suma, a 

prova dos autos dá conta que o demandado utiliza os hangares em 

questão há muito tempo, inclusive, no MEMO/ROO/MT/SETRAT - 432/2017 

consta informação de que Mariano providenciou toda documentação para 

a confecção dos contratos de concessão de uso dos lotes com Município, 

mas se recusou a assinar os acordos (fls. 32/33 do PDF), o que não induz 

o esbulho. Logo, se a parte autora não faz demonstração dos requisitos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, não deve a liminar ser deferida. 

Registre-se que não se pretende anuir com eventual ilegalidade praticada 

pelo requerido, mas, neste contexto, mostra-se imprescindível maior 

instrução probatória, quando as provas de ambos os lados, possibilitará 

com segurança, uma decisão firme a respeito dos fatos. Com essas 

considerações, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Deixo de 

designar audiência de conciliação ou mediação, porque a matéria não 

admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo 

fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores para 

presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não se 

pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, CITE-SE a parte requerida 

para oferecer resposta escrita, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335 do 

Código de Processo Civil). Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo 

contestada a ação, será considerado(a) revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do 

CPC). Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 14 de março de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000428-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLECIO MONTEIRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO TAQUES (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Processo: VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou 

mediação, porque a matéria não admite a autocomposição, nos termos do 

artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato desta Vara não contar com 

conciliadores e mediadores para presidirem as audiências de conciliação 

ou mediação. Também não se pode esquecer que ao designar inutilmente 

a audiência, além de se praticar um ato desnecessário – o que viola o 

princípio da economia processual - acaba-se por se retardar a resolução 

da lide, contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpra-se. Rondonópolis, 15/03/2018 FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001283-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINY BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICK ANDREI VIEIRA OAB - MT21426/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1001283-25.2018.8.11.0003 VISTO. ANNE CAROLINY DA 

SILVA ajuizou ação para concessão de benefício previdenciário cumulada 

com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada em 

caráter liminar em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS aduzindo, em síntese, que sofreu um acidente de trabalho no ano de 

2014, sendo acometida inicialmente de calcificação distrófica do supra 

espinhal no ombro direito e ruptura parcial do tendão supra espinhal no 

ombro esquerdo. Informa que em decorrência do acidente passou por 

sérios problemas de saúde, perdendo parte dos movimentos do braço e 

ficando incapaz de forma permanente para o trabalho, insuscetível de 

reabilitação profissional na sua função habitual de auxiliar de serviços 

gerais. Aduz ter postulado na data de 07 de outubro de 2014, a 

concessão de benefício por incapacidade, tendo o requerido deferido o 

auxílio doença – espécie 91, o qual vinha sendo concedido 

sucessivamente mediante pedidos de prorrogação, até ser cessado de 

forma arbitrária na data de 25 de dezembro de 2017. Esclarece que o 

último pedido de prorrogação do benefício foi realizado em 19 de outubro 

de 2017, oportunidade em que o requerido agendou perícia médica para a 

data de 04 de maio de 2018, ou seja, o benefício foi cessado antes mesmo 

da realização da perícia. Alega que a conduta arbitrária do requerido 

atenta contra a dignidade da pessoa humana, uma vez que ela não possui 

capacidade para voltar a exercer suas atividades laborativas. Assim, 

requer a concessão de tutela de urgência para determinar o 

restabelecimento do benefício auxílio doença até o regular deslinde do 

feito. É o relatório. Decido. De acordo com o Código de Processo Civil, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300). A autora pretende, em tutela de 

urgência, o restabelecimento do auxílio doença nº 608.109.966.4. O 

benefício previdenciário pretendido pela autora encontra previsão na Lei 

nº 8.213/91, em seu artigo 59, in verbis: “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Pois bem. Analisando os autos, vislumbro a presença dos requisitos 

necessários para concessão da tutela de urgência, mormente no que diz 

respeito à existência de prova de elementos que demonstrem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Diante do conteúdo probatório são patentes os elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito pleiteado, na medida em que o 

relatório médico, datado de 7 de fevereiro de 2018, informa que a autora 

está em tratamento oncológico e solicita o seu afastamento do trabalho por 

08 (oito) meses (Id. 11932569). Depreende-se de tal relatório que a 

requerente possui diagnóstico de neoplasia benigna dos ossos curtos dos 

membros superiores (CID 10 D 16.1), bem como que está no 

pós-operatório de “recidiva de tumor intraósseo no úmero proximal 

esquerdo”. Assim, os documentos encartados aos autos, pelo menos 

nesta fase de cognição sumária, apontam que a requerente encontra-se 

incapacitada para sua atividade habitual. Ademais, diante da limitação que 

acomete a autora, impossibilitando-a para o trabalho, ressalta-se o caráter 

alimentar da tutela pleiteada, representando a possibilidade de dano de 

difícil e incerta reparação, pois sem a verba havida em decorrência do 

gozo do benefício a autora poderá não ter como prover o seu sustento. 

Portanto, presente também o fundamento do perigo de dano, pelo que o 

deferimento da tutela é medida que se impõe. Com essas considerações e 

por estar evidenciada a presença dos requisitos legais pertinentes, 

DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que o 

requerido providencie o imediato restabelecimento do auxílio doença nº 

608.109.966.4, em favor da autora ANNE CAROLINY DA SILVA. Deixo de 

designar audiência de conciliação ou mediação, porque a matéria não 

admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo 

fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores para 

presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não se 

pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). CITE-SE o requerido para oferecer 

resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). Cientifique 

o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. DEFIRO, ainda, a prioridade na tramitação do processo, 

tendo em vista que a requerente ANNE CAROLINY BRITO DA SILVA é 

portadora de Doença Grave – Neoplasia benigna dos ossos curtos dos 

membros superiores (CID 10 D 16.1), nos termos do artigo 1.048, I, do 

CPC. Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 15 de março de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003359-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAO MOTTA LIMITADA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLETO GOMES OAB - CE0005864A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

SRA COORDENADORA EXECUTIVA DO PROCON (IMPETRADO)

SRA. COORDENADORA EXECUTIVA DO PROCON (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1003359-56.2017.811.0003 VISTO. VIAÇÃO MOTTA LTDA 

ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato da 

COORDENADORA EXECUTIVA DO PROCON, aduzindo, em síntese, que, 

no dia 22 de março do corrente ano, recebeu notificação emitida pela 

impetrada, para efetuar o recolhimento de multa no montante de R$ 

40.006,43, sob pena de inscrição de seu nome no Cadastro Municipal de 

Reclamações Não Resolvidas. Consta na inicial, que, em 06 de setembro 

de 2013, foi notificada pela Coordenadoria Municipal de Defesa do 

Consumidor de Rondonópolis, por meio da notificação nº 189/2013, 

oportunidade em que peticionou no processo administrativo para que 

fosse informado o nome do autor da reclamação que motivou a expedição 

da referida notificação, a data da viagem e o número de sua passagem 

com o intuito de fornecer as informações requisitadas de forma mais 

adequada e precisa. No entanto, o agente de fiscalização lavrou o auto de 

infração nº 002.2014, por suposta violação do artigo 55, § 4º, da Lei nº 

8.078/1990 e do artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997, aplicando-lhe 

multa no valor de R$ 40.006,43 (quarenta mil, seis reais e quarenta e três 

centavos), sob o argumento de que a impetrante não teria cumprido “nem 

parcialmente” o que fora determinado. Sustenta que o referido processo 

administrativo não obedeceu ao devido processo legal, ao contraditório e à 

ampla defesa, uma vez que apresentou tempestivamente defesa 

administrativa, na forma do artigo 44 do Decreto nº 2.181/97, porém, essa 

foi recebida como recurso administrativo, que somente teria cabimento na 

hipótese de rejeição da impugnação então oferecida, tal como previsto no 

artigo 46, § 2º do referido Decreto. Assevera, ainda, que, ao julgar a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021916/3/2018 Página 327 de 543



impugnação oferecida pela impetrante, a Junta Recursal sequer apreciou 

os argumentos de defesa alinhados naquela peça, limitando-se a enunciar 

as atribuições dos órgãos de defesa do consumidor, os dispositivos legais 

que contemplam a multa pecuniária e os parâmetros para a fixação do seu 

valor sem, contudo, cotejá-los com as circunstâncias do caso concreto. 

Acrescenta que o direito da empresa impetrante foi tolhido, pois está 

sendo obrigada a pagar uma multa, sem que tenha sido observado o 

devido processo legal e o contraditório. Assim, requer a concessão de 

liminar para determinar à autoridade coatora a suspensão dos efeitos do 

auto de infração do PROCON nº 002.2014, para que o nome da impetrante 

não seja inscrita no cadastro municipal de reclamações fundamentadas 

não resolvidas, bem como não seja enviado para a dívida ativa, e a 

suspensão da exigibilidade da multa imposta à impetrante pela 

Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor de Rondonópolis. A 

liminar foi deferida para determinar à autoridade coatora à suspensão dos 

efeitos do auto de infração do PROCON nº 002.2014, para que o nome da 

impetrante não seja inscrito no cadastro municipal de reclamações 

fundamentadas não resolvidas, e não seja enviado para a dívida ativa, 

bem como para suspender a exigibilidade da multa imposta à impetrante 

pela Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor de Rondonópolis. 

Notificada, a autoridade coatora apresentou informações, arguindo a 

preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Rondonópolis, já que 

deveria figurar no polo passivo os membros da Turma Recursal que 

apreciaram o recurso administrativo da impetrante. No mérito, sustentou a 

inexistência de violação à direito líquido e certo, uma vez que a Impetrada 

agiu de acordo com a legislação, notificando a Impetrante para que 

apresentasse as devidas informações no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de incorrer na aplicação de sanções administrativas. Parecer do 

Ministério Público pela procedência parcial do pedido: “ante a 

demonstração da violação de um direito líquido e certo, de modo que seja 

realizado apenas o cancelamento da multa imposta via infração do 

PROCON nº. 002.2014, mantendo-se porém em aberto a notificação nº 

189/2013, para que o órgão coator, oportunize novo prazo para que a 

empresa impetrante apresente os documentos requisitados, após o que o 

órgão municipal poderá proferir novo julgamento de mérito administrativo”. 

É o relatório. Decido. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA Segundo o 

Município de Rondonópolis, que deveria figurar no polo passivo os 

membros da Turma Recursal que apreciaram o recurso administrativo da 

impetrante. Sem razão o Município de Rondonópolis. No caso, o Município 

de Rondonópolis, ao apresentar suas informações, não obstante ter 

alegado a sua ilegitimidade passiva, adentrou ao mérito do ato impugnado, 

requerendo a denegação da segurança, o que, segundo entendimento 

jurisprudencial, autoriza a aplicação da teoria da encampação, tornando-o 

o legitimado para figurar no polo passivo deste mandado de segurança. 

Denota-se que o próprio município de Rondonópolis suportou o ônus da 

impetração, tendo, inclusive, cumprido a liminar deferida, desfazendo o ato 

impugnado. Destaco, ainda, que a autoridade coatora não é ré no 

mandado de segurança, mas sim a pessoa jurídica, devendo ser 

representante ser intimado das decisões nele proferidas, inclusive em 

consonância com as alterações da Lei 12.016/09. Assim, rejeito a 

alegação de ilegitimidade passiva arguida nas informações. MÉRITO. No 

caso, a impetrante busca a suspensão dos efeitos do auto de infração do 

PROCON nº 002.2014, para que o nome da impetrante não seja inscrita no 

cadastro municipal de reclamações fundamentadas não resolvidas, bem 

como não seja enviado para a dívida ativa, e a suspensão da exigibilidade 

da multa imposta. Da análise dos documentos encartados aos autos, 

verifica-se que, na data de 6 de setembro de 2013, a impetrante foi 

notificada pela Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor de 

Rondonópolis, através da notificação nº 189/2013, para apresentar no 

prazo de 10 (dez) dias, “cópia da segunda via do ‘Bilhete de Viagem do 

Idoso’, com os benefícios da gratuidade e do Bilhete com desconto de 

cinquenta por cento do valor da passagem dos últimos 365 (trezentos e 

sessenta e cinco) dias do término da respectiva viagem, com origem na 

cidade de Londrina/PR e destino a Rondonópolis/MT, bem como relação 

dos horários de partida do ponto inicial da linha do serviço, com os nomes 

dos beneficiários”, além de “demonstrativo de reserva de assentos 

disponíveis até o horário definido para o ponto inicial da linha” na hipótese 

de existência de seções autorizadas para embarque de passageiros e 

“procedimentos internos adotados pela empresa para a concessão do 

benefício solicitado pelo idoso” (Id. 7336271, p. 10/11). Extrai-se que, na 

data de 16 de setembro de 2013, a impetrante solicitou perante o órgão 

administrativo, o nome do autor da reclamação que motivou a expedição 

da referida notificação, a data da viagem e o número de sua passagem 

com o intuito de fornecer as informações requisitadas de forma mais 

adequada e precisa (Id. 7336271, p. 12/13). Na data de 27 de janeiro de 

2014, a agente de fiscalização lavrou o Auto de Infração nº 002.2014, por 

suposta violação do artigo 55, § 4º, da Lei nº 8.078/1990 e do artigo 33, § 

2º, do Decreto nº 2.181/1997, aplicando-lhe multa no valor de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais), sob o argumento de que a impetrante não 

teria cumprido “nem parcialmente” o que fora determinado (Id. 7336271, p. 

4/5). De fato, a impetrante apresentou impugnação ao auto de infração em 

12/2/2014 (Id. 7336271, p. 15) e o órgão Administrativo recebeu como 

recurso administrativo, negando provimento ao recurso, para manter a 

decisão e a sanção pecuniária aplicada (Id. 7336284, p. 12/20); o que 

levou a notificação da impetrante para recolher a multa administrativa, sob 

pena de inscrição de seu nome no Cadastro Municipal de Reclamações 

Não Resolvidas (Id. 7336284). Pois bem. Feito um breve relato do 

processo administrativo em questão, verifica-se que o mesmo não 

observou o procedimento legal previsto no Decreto nº 2.181/1997. A 

referida norma assim preleciona: “Art. 42. A autoridade competente 

expedirá notificação ao infrator, fixando o prazo de dez dias, a contar da 

data de seu recebimento, para apresentar defesa, na forma do art. 44 

deste Decreto. (...) Art. 43. O processo administrativo decorrente de Auto 

de Infração, de ato de oficio de autoridade competente, ou de reclamação 

será instruído e julgado na esfera de atribuição do órgão que o tiver 

instaurado. Art. 44. O infrator poderá impugnar o processo administrativo, 

no prazo de dez dias, contados processualmente de sua notificação, 

indicando em sua defesa: I - a autoridade julgadora a quem é dirigida; II - a 

qualificação do impugnante; III - as razões de fato e de direito que 

fundamentam a impugnação; IV - as provas que lhe dão suporte. Art. 45. 

Decorrido o prazo da impugnação, o órgão julgador determinará as 

diligências cabíveis, podendo dispensar as meramente protelatórias ou 

irrelevantes, sendo-lhe facultado requisitar do infrator, de quaisquer 

pessoas físicas ou jurídicas, órgãos ou entidades públicas as necessárias 

informações, esclarecimentos ou documentos, a serem apresentados no 

prazo estabelecido. Art. 46. A decisão administrativa conterá relatório dos 

fatos, o respectivo enquadramento legal e, se condenatória, a natureza e 

gradação da pena. § 1º A autoridade administrativa competente, antes de 

julgar o feito, apreciará a defesa e as provas produzidas pelas partes, 

não estando vinculada ao relatório de sua consultoria jurídica ou órgão 

similar, se houver. § 2º Julgado o processo e fixada a multa, será o 

infrator notificado para efetuar seu recolhimento no prazo de dez dias ou 

apresentar recurso”. Como se vê da leitura dos aludidos dispositivos 

legais, a decisão administrativa e a aplicação da multa, se for o caso, 

somente ocorre após a apresentação da defesa pelo autuado; o que não 

ocorreu no caso em debate. Na hipótese, a agente de fiscalização do 

PROCON de Rondonópolis lavrou o auto de infração e decidiu pela 

aplicação da sanção pecuniária, sem observar o direito prévio de defesa 

da autuada, concedendo apenas o direito de apresentar defesa 

diretamente “à Junta Recursal de 1ª Instância desta Coordenadoria de 

Defesa do Consumidor”, conforme se depreende do Auto de Infração nº 

002.2014 (Id. 7336271, p. 4/5). Verifica-se que a autoridade fiscal suprimiu 

o procedimento administrativo previsto no Decreto nº 2.181/1997, nos 

artigos 43 e seguintes, e no próprio auto de infração julgou o feito e 

decidiu pela natureza e graduação da penalidade, contrariando, assim, o 

devido processo legal, o contraditório e à ampla defesa. Assim, verifica-se 

que o ato da autoridade coatora feriu direito líquido e certo da impetrante, 

ao não observar os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla 

defesa. Vale registrar, ainda, parte do pronunciamento do Ministério 

Público: “o que se evidencia na documentação é que o impetrado, de 

forma coercitiva e abusiva, sem possibilitar qualquer questionamento (a 

ex. Promover um prévio aviso de que novo descumprimento geraria a 

aplicação de multa), impôs de forma imediata multa ao não atendimento da 

notificação, vinculando o pagamento desta a outras penalizações”. Com 

essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido de segurança 

contido na petição inicial e CONCEDO a ordem de segurança pretendida, 

para determinar à autoridade coatora à suspensão dos efeitos do auto de 

infração do PROCON nº 002.2014, para que o nome da impetrante não 

seja inscrito no cadastro municipal de reclamações fundamentadas não 

resolvidas, e não seja enviado para a dívida ativa, bem como para 

suspender a exigibilidade da multa imposta à impetrante pela 

Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor de Rondonópolis, até 

que órgão coator oportunize novo prazo para que a empresa impetrante 

apresente os documentos requisitados e profira novo julgamento de mérito 
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administrativo. Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado 

de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 

12.016/2009 e artigo 105 do STJ). Sentença sujeita a reexame necessário 

(art. 14, § 1º da Lei n.º 12.016/2009), de modo que, decorrido o prazo 

para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os 

autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os 

cumprimentos deste juízo. Dê-se ciência à autoridade coatora, na forma da 

lei. P. R. I. C. Rondonópolis, segunda-feira, 12 de março de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1009696-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES PEDRO DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1009696-61.2017.8.11.0003 AUTOR: MOISES PEDRO DE PAULA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN 

VISTO Extrai-se da declaração de bens do autor que ele possui vários 

bens e valores em espécie. O cidadão que possui uma Hilux não é 

considerado pobre na forma da lei. Assim, determino que o autor recolha o 

valor das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 10/03/2018 FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009404-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SOARES EUGENIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 10/03/2018 FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000430-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO OAB - PE28135 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

VISTO. BANCO PAN S/A ajuizou ação anulatória com pedido de tutela de 

urgência antecipada em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, 

em síntese, que foi multado pelo PROCON de Rondonópolis, nos valores de 

R$ 14.000,00 e R$ 8.0000,00, nos autos dos processos administrativos 

n.º 0111-000.230-0 e 0112-009.449-3 respectivamente, os quais tratam 

das seguintes queixas: Reclamação nº 0111-000.230-0 – apresentada 

pelo consumidor Aguinaldo Pereira de Souza, por meio da qual sustentou 

possuir o cartão de crédito n.º 493.494.616.577.9015, do qual teria 

identificado à existência de cobranças indevidas nos valores de R$ 

138,00 (cento e trinta e oito reais) e R$ 29,00 (vinte e nove reais). Instado 

a se manifestar, o autor informou que os valores se referiam, 

respectivamente, a um Easy Plan, consistente no parcelamento da fatura 

referente ao mês de AGO/2010, e ao plano Vale-Saúde, já cancelado e 

com estorno programado em fatura no valor de R$ 348,00 (trezentos e 

quarenta e oito reais). Por ocasião da audiência de conciliação, o autor 

não apenas reiterou os esclarecimentos anteriormente prestados, como 

apresentou proposta de acordo para quitação de saldo devedor no 

montante de R$ 748,52 (setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e 

dois centavos), relativo ao cartão de crédito, tendo o consumidor 

aquiescido. Reclamação nº 0112-009.449-3 – formulada pelo consumidor 

Zeciomário Marçal da Silveira, por meio da qual relatou ter identificado a 

existência de dois descontos em seu benefício previdenciário, nos valores 

de R$ 139,29 (cento e trinta e nove reais e vinte e nove centavos) e R$ 

38,52 (trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos), os quais reputou 

indevidos. Por ocasião da audiência de conciliação realizada em 

15/08/2012, o autor esclareceu que os descontos efetuados no valor 

aproximado de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) referem-se a um 

empréstimo realizado pelo consumidor através do Cartão Aura, tendo por 

objeto crédito de R$ 4.097,00 (quatro mil, novecentas e sete reais). Os 

esclarecimentos foram reiterados em nova audiência de conciliação, 

datada de 30/08/2012. Posteriormente, o autor apresentou o detalhamento 

da operação, bem como o comprovante de depósito do crédito de R$ 

4.097,00 (quatro mil, novecentos e sete reais). Por fim, quando da última 

audiência de conciliação em 14/09/2012, não houve composição entre as 

partes. Não obstante a atuação do autor, o PROCON/Rondonópolis 

concluiu pela aplicação de multa administrativa decorrente de suposta 

violação ao dever de informação, consubstanciado nos arts. 6º e 31º, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que atuou em estrita 

observância às normas de proteção ao consumidor e prestou todos os 

esclarecimentos necessários, o que retira a base legal para aplicação das 

multas pelo PROCON. Assim, requer a concessão de tutela provisória de 

urgência, para o fim de suspender a exigibilidade da dívida oriunda das 

multas aplicadas nos autos dos processos administrativos n.º 

0111-000.230-0 e 0112-009.449-3, consequentemente, para determinar 

que elas não constituam impedimento à expedição de Certidão Positiva de 

Débitos Fiscais com Efeitos de Negativa e, ainda, não justifique a inclusão 

do nome do autor nos órgãos ou cadastros de inadimplência, tais como 

CADIN, Serasa, etc; não se proteste, nem se ajuíze execução fiscal. É o 

relatório. Decido. De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300). No caso dos autos, verifica-se que o autor foi 

multado em virtude de cobrança em cartão de crédito e descontos em 

benefício previdenciário, os quais não são reconhecidos pelos 

consumidores reclamantes. No caso dos autos, verifica-se que a 

autuação da empresa autora deu-se em razão de suposta infração aos 

artigos 6º e 31 e 20, do Código de Defesa do Consumidor, já que não 

houve informação adequada e clara sobre os serviços, bem como houve 

cobrança de serviço não solicitado pelo consumidor. Pelo conjunto 

probatório trazido os autos, verifica-se que a tutela de urgência pretendida 

não deve ser acolhida. Isso porque, sopesados os argumentos levantados 

pela autora, pode-se afirmar que suas assertivas são incapazes de 

produzir o juízo de probabilidade necessário ao deferimento da tutela de 

urgência, notadamente quando sobre os atos da administração incide o 

princípio da legalidade e da presunção de veracidade. A irresignação da 

parte autora não se revela suficiente para demonstrar a verossimilhança 

das suas alegações, visto que inexiste prova segura a comprovar de 

plano o seu direito, pois, ao que consta, a multa é válida (artigo 18, do 

decreto nº 2.181/97) e aplicada em razão de processo administrativo 

regular, no qual o requerente foi devidamente notificado e exerceu a ampla 

defesa e o contraditório. Além disso, a inscrição da autora na Dívida Ativa 

não atrapalha a condução normal de seus negócios, pois inúmeras 

empresas, de grande porte, possuem débitos inscritos na Dívida Ativa, e 

nem por isso deixam de exercer suas atividades. Dessa forma, a tutela de 

urgência almejada não merece acolhida, uma vez que não restaram 

preenchidos os requisitos legais, não só por ausência da probabilidade do 

direito do autor, como também pela ausência de perigo de dano. Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de 

designar audiência de conciliação ou mediação, porque a matéria não 

admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo 

fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores para 

presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não se 

pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, CITE-SE o MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS para oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do CPC). Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo 

contestada a ação, será considerado(a) revel e presumir-se-ão 
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verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do 

CPC). Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 9 de março de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 720760 Nr: 1804-60.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEYVA RIBEIRO MOREIRA BAZZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA REGINA NANES DA SILVA 

- PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:4827-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGHOR DJAMÍLER MENDES 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14525

 Visto em correição.

Tendo em vista o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

expeça-se mandado para intimação da excutada acerca da penhora 

efetivada nos autos (fls. 29), bem como para, querendo, opor embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 339298 Nr: 7603-02.2004.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDONOPOLIS EDITORIAL LTDA, MONICA 

CALISTO TORRES DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CONCEIÇÃO DE 

SOUZA DORILÊO - OAB:7.164

 VISTO.

Indefiro o pedido de suspensão de fls. 110, uma vez que o feito já se 

encontra sentenciado.

Tendo em conta que já houve a quitação das custas, conforme 

documentos de fls. 112/115, EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos 

valores remanescentes vinculados ao presente feito em favor da 

executada MÔNICA CALISTO TORRES, observando-se a conta indicada 

às fls. 90-v.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 439812 Nr: 8479-44.2010.811.0003

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerida Estado de Mato Grosso, representada pelo 

Procurador Geral do Estado, para tomar ciência dos alvarás expedidos n. 

385026-9, 385024-2, 385025-0 e para, querendo, manifestar-se no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 754318 Nr: 9957-48.2014.811.0003

 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: TEREZINHA SILVEIRA VOLPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da parte Requerida Estado de Mato Grosso, representada pelo 

Procurador Geral do Estado, para tomar ciência do alvará expedido n. 

385028-5/2018 e para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794121 Nr: 11978-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NEIDE SOLER LOPES DE JESUS

 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: PROCURTADOR-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”.....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.: 435583 Nr: 4251-26.2010.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRICA CONFIANÇA LTDA ME, DULCINEIA 

DE FATIMA TEODORO, DULCIMAR APARECIDA TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:3.203

 Intimação da parte Executada representada pelo advogado Renato 

Rodrigues Alves OABTO 3203, acerca da petição de fl. 46/50 para, 

querendo, manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o requerimento 

para pagamento do saldo remanescente, sob pena de indeferimento da 

compensação e prosseguimento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 706649 Nr: 1376-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCELO VICENTE KUREK, MARCIO HENRIQUE 

VICENTE KUREK, DANIELE VICENTE KUREK, CLEUSA VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CÉSAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - 

OAB:13.905-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO A DRª ELISABETE FIGUEIREDO MANUS, representando o polo 

ativo, PARA QUE INFORME OS CPFs , DATA DE NASCIMENTO E DADOS 
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BANCÁRIOS dos requerentes DANIELE VICENTE KUREK e MARCIO 

HENRIQUE VICENTE KUREK, para que possa ser expedido PRECATÓRIO 

REQUISITÓRIO E RPV, respectivamente, conforme determinado nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 763320 Nr: 15052-59.2014.811.0003

 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, 

RIAD MAGID DANIF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA BENETI - 

OAB:MT/3065, LETICIA PEREIRA - OAB:18291, LUCILENE MARIA 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 5296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerida Estado de Mato Grosso, representada pelo 

Procurador Geral do Estado, para tomar ciência do alvará expedido n. 

385027-7 e para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 339298 Nr: 7603-02.2004.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDONOPOLIS EDITORIAL LTDA, MONICA 

CALISTO TORRES DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CONCEIÇÃO DE 

SOUZA DORILÊO - OAB:7.164

 Intimação das parte Executada, representada pela adv. Andréa 

Conceição de Souza Dorileo OAB/MT 7.164 acerca do(s) alvará(s) 

expedidos (fs. )117, n. 384692-P, para querendo manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 754270 Nr: 9929-80.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:OAB/ MT 18261/O, ROGERIO ALVES DE 

SOUZA - OAB:18270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) patrono(a) da parte autora,LAUREMI RODRIGUES N. 

SILVA OAB/MT 18.261, para manifestar-se no prazo de 15(quinze) dias 

acerca da impuganação de fls. 162/169.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 750477 Nr: 7995-87.2014.811.0003

 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: WAF ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, VILMA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:MT/9127, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO ao adv. DUÍLIO PIATO JÚNIOR OAB/MT 3719, representando o 

polo ativo, para, no prazo de 15 (quinze) dias contrarrazoar o recurso de 

fls. 225/228.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789233 Nr: 9904-33.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDI XAVIER DA SILVA & CIA LTDA, 

MARCELO MIRANDA, JURANDIR XAVIER DA SILVA, NATALIA ROSSETO 

DA SILVA

 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): JURANDI XAVIER DA SILVA & CIA LTDA, 

CNPJ: 05689075000145, atualmente em local incerto e não sabido 

MARCELO MIRANDA, Cpf: 55132367100, Rg: 566 307, data de 

nascimento: 28/07/1971, natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), 

serviços gerais, atualmente em local incerto e não sabido JURANDIR 

XAVIER DA SILVA, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

NATALIA ROSSETO DA SILVA, Cpf: 00707921198, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/07/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JURANDI 

XAVIER DA SILVA & CIA LTDA, MARCELO MIRANDAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IRREGULARIDADE DE 

ESCRITURAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 6935/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 17.707,81

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 786718 Nr: 8910-05.2015.811.0003

 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: DANILLO DA SILVA, LUCAS DE SOUSA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimar o patrono da parte autora, advº FRANCISCO SILVA, OAB/MT 

18408-A, para no prazo de 05(cinco) dias, manifestar -se acerca da 

certidão de decurso de prazo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 437145 Nr: 5813-70.2010.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZIMUTE INFORMATICA LTDA, JOSELITO 

VIANEY BACKES, GRAZIELA ESTEVES MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 "(....) Com essas considerações, REJEITO a exceção de 

pré-executividade proposta por AZIMUTE INFORMÁTICA LTDA – ME e 

JOSELITO VIANEY BACKES e determino o prosseguimento da 

execução.Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se 

tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 

2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz 

Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).Solicite-se a devolução da carta 

precatória de fls. 48, devidamente cumprida. Cumpra-se.Rondonópolis, 
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terça-feira, 26 de fevereiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 825128 Nr: 4663-44.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA ALBERTINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14574/MT, 

WALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - OAB:8053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por 

TELMA ALBERTINA DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de 

mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.Condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

arbitrados em a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos 

do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. ....

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 750927 Nr: 8248-75.2014.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A CASAS 

PERNAMBUCANAS, ANITA LOUISE REGINA HARLEY, JOSE ROBERTO 

BERALDO, ABEL ORNELAS VIEIRA, MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA, 

DINSON BATISTA DOS SANTOS FILHO, MARIO AUGUSTO MANTOVANI, 

EDSON APELLANIZ CELENTANO, FREDERICO AXEL LUNDGREN, HELIO 

APARECIDO NUNES, PETER TAKAHARU FURUKAWA, JIOVANINI 

DOMENCIO CICCONE, VLADIMIR FORTES DOS SANTOS, MARCELO 

UBRIACO, KARIN RUGER DE ANTUNES MACIEL MUSSNICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 INTIMAÇÃO AO Adv. ALAN VAGNER SCHMIDEL, representando o polo 

passivo, para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 

(trinta) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789375 Nr: 9977-05.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLOMBO SIQUEIRA CARDINAL ME, 

COLOMBO SIQUEIRA CARDINAL

 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): COLOMBO SIQUEIRA CARDINAL ME, 

CNPJ: 06057059000100, Inscrição Estadual: 132516268 e atualmente em 

local incerto e não sabido COLOMBO SIQUEIRA CARDINAL, Cpf: 

52216829153, Rg: 589.027, Filiação: Colombo Ferreira Cardinal e Antonia 

Siqueira Cardinal, data de nascimento: 01/12/1970, brasileiro(a), natural de 

Ponta Pora-MS, divorciado(a), pecuarista. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/07/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

COLOMBO SIQUEIRA CARDINAL ME e COLOMBO SIQUEIRA CARDINAL, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de OMISSÃO DE 

INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3942/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/05/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 395.902,50

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446912 Nr: 2095-31.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADELZITA DE SOUZA TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:MT/5646, LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - 

OAB:10637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/SP 163.198

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NATANAEL MAGNO 

SILVA MATTOS, para devolução dos autos nº 2095-31.2011.811.0003, 

Protocolo 446912, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338078 Nr: 6392-28.2004.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAO BATISTA PEREIRA, Cpf: 

45218587168, Rg: 06428967, solteiro(a), autônomo. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acima qualificado (a) acerca da 

decisão abaixo transcrita e da penhora via sistema RENAJUD que recaiu 

sobre o(s) veículo(s) automotor(es) de sua propriedade, ficando ciente de 

que o prazo para oferecimento de EMBARGOS À EXECUÇÃO é de trinta 

(30) dias, contado do fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: VISTO.Tendo em vista o bloqueio realizado às fls. 129, 

intime-se, por meio de edital, a parte executada para, querendo, 

apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, embargos a execução.Intimem-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 15 de março de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 799267 Nr: 14030-29.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ALMEIDA DA SILVA - ME, JOÃO 

ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

 Trata-se de ação de execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL move em face de JOÃO ALMEIDA DA SILVA.
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 A exequente requereu a extinção do feito, nos termos artigo 924, inciso II 

do CPC (fls. 89).

 É o relatório.

Decido.

A exequente informou o pagamento da obrigação e requereu a extinção 

do feito.

Como se sabe, a quitação da obrigação permite a extinção da execução. É 

o que prevê o artigo 924, II do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias.

 P. R. I. C.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000052-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR INOCENTE BORTOLINI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE 2ª CIRETRAN RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1000052-60.2018.8.11.0003 VISTO. ODENIR INOCENTE 

BORTOLINI ajuizou MANDADO DE SEGURANÇA em face do CHEFE DA 2ª 

de CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que houve 

violação direito líquido e certo do impetrante, já que referida autoridade 

praticou ato ilegal ao negar a emissão do licenciamento anual de seu 

veículo, exigindo o pagamento das multas relacionadas no extrato do 

veículo do impetrante. O impetrante alega que é legítimo proprietário do 

veículo Ford Ranger, cor branca, Renavam 1089848460, placas 

QBW-5713, sendo que compareceu na sede da autoridade coatora para 

quitar os débitos do veículo, quando tomou conhecimento da cobrança das 

referidas multas. Esclareceu que não foi regularmente notificado da 

imposição das multas, ficando, assim, impedido de exercitar seus direitos 

decorrentes do contraditório e da ampla defesa quanto aos atos 

administrativos de natureza punitiva levados a efeitos pelo Órgão Estadual 

e Trânsito. Assim, requereu a concessão de liminar, para o fim de 

determinar que a autoridade coatora providencie o imediato licenciamento 

e a entrega da documentação do veículo, independentemente do 

pagamento de multa. Ao final, requereu a procedência do mandamus, para 

conceder a segurança definitiva. A liminar foi deferida, para que a 

autoridade coatora se abstenha de exigir o pagamento das multas 

indicadas na petição inicial. A autoridade apontada como coatora foi 

devidamente notificada e apresentou informações, arguindo as seguintes 

preliminares: a) inviabilidade da via eleita, porquanto a alegação de 

nulidade merece dilação probatória, o que não é permitido em sede de 

mandado de segurança; b) ausência de prova pré-constituída da 

arbitrariedade do ato tido como ilegal; c) ilegitimidade passiva, uma vez que 

algumas multas foram aplicadas pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, o 

que atrai a competência daquele ente estatal; e d) incompetência da 

Justiça Estadual do Estado de Mato Grosso para julgar acerca da 

regularidade e/ou declaração de insubsistência dos autos de infração 

aplicados pelo DNIT. No mérito, sustentou que o ato administrativo 

combatido foi executado com estrita observância da legislação de trânsito 

em vigor. Parecer do Ministério Público pela procedência do pedido, 

concedendo-se ordem definitiva para a realização da transferência e do 

licenciamento do veículo, sendo que atinente às multas existentes, estas 

devem permanecer suspensas e serem discutidas em procedimento 

adequado. É o relatório. Decido. PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL – MULTA DNIT Antes de decidir o mérito necessário 

se faz analisar a competência desse Juízo para processar e julgar parte 

do pedido. Como se vê do extrato do veículo de placa QBW-5713, não 

consta infrações aplicada pelo DNIT - Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes. Posto isso, não há que se falar em 

incompetência da Justiça Estadual para julgar a matéria debatida neste 

feito. PRELIMINAR: INVIABILIDADE DA VIA ELEITA A preliminar de 

inviabilidade da via eleita se confunde com o mérito e com ele será 

analisado, se for necessário. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA Não merece guarida a citada preliminar, porque o 

mandado de segurança possui natureza mandamental, que objetiva sanar 

ilegalidades ou abuso de poder da autoridade coatora. A final, há ofensa a 

direito líquido e certo pelo ato de recusa em renovar o licenciamento do 

veículo em decorrência de multas pendentes, quando o infrator não foi 

devidamente notificado, podendo, desta forma, se utilizar da ação 

mandamental. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA Não merece vingar a 

preliminar de ilegitimidade passiva. Os autos revelam que é o DETRAN o 

único responsável pela prática do ato de coação do impetrante, consiste 

em negar o licenciamento do veículo em questão caso não ocorra o 

pagamento das multas. Em razão desta conduta ilegal, o DETRAN tem 

legitimidade para figurar no polo passivo do presente writ. MÉRITO. No 

mérito, verifico que a medida liminar deve ser imediatamente revogada. 

Alega o impetrante desconhecer as infrações vinculadas ao veículo objeto 

da ação, pleiteando, assim, a emissão do CRLV – Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículos, sem a exigência de prévio pagamento das 

multas exigidas. O cerne da lide reside em verificar a possibilidade de 

expedição do licenciamento do veículo do impetrante independentemente 

do pagamento das multas. A respeito da matéria em questão, dispõe o 

Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 131. O Certificado de Licenciamento 

Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de 

Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. § 2º 

O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os 

débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, 

vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas 

infrações cometidas”. Depreende-se da leitura do dispositivo, notadamente 

do §2º, que a expedição do licenciamento pretendido condiciona-se, entre 

outros requisitos, à quitação das multas de trânsito. No entanto, apenas se 

apresenta ilegal o condicionamento da expedição do CRLV ao pagamento 

de multas em relação às quais não tenha sido regularmente notificado o 

infrator, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS. 

EXIGÊNCIA DO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. SÚMULA 

N. 127 DO STJ. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. ACÓRDÃO BASEADO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO 

MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 

VIOLAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Primeiramente, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento 

segundo o qual é inadmissível condicionar o licenciamento anual de 

veículos à prévia exigência do pagamento de multa, imposta sem prévia 

notificação ao infrator, conforme a Súmula n. 127 do STJ, in verbis: "É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado". 2. Em segundo lugar, o Tribunal 

recorrido, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela 

ilegalidade, in casu, da exigência do pagamento de multas por infração de 

trânsito sem que o infrator delas tenha sido regularmente notificado, de 

modo que foram consideradas insubsistentes ou irregulares, por não ter 

restado comprovado seu recebimento. Rever tal fundamentação, 

conforme assentado na decisão agravada, encontra óbice no verbete 

Sumular n. 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 3. Finalmente, revela-se improcedente a 

arguição de ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil na hipótese 

em que o Tribunal de origem tenha adotado fundamentação suficiente para 

decidir de modo integral a controvérsia, atentando-se aos pontos 

relevantes e necessários ao deslinde do litígio. 4. A decisão monocrática 

ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não 

merece reforma. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag 

1304678/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 20/09/2010). Assim, não se pode 

exigir o pagamento de multas em relação às quais não tenha sido o 

condutor notificado, pois a exigibilidade pressupõe a regular notificação do 

interessado, que poderá impugnar a penalidade ou dela recorrer, 

resguardando, assim, o devido processo legal e a ampla defesa, garantias 

constitucionalmente asseguradas. O Código de Trânsito Brasileiro exige a 

dupla notificação do infrator para legitimar a imposição da penalidade de 

trânsito e, por conseguinte, possibilitar a vinculação do licenciamento à 
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quitação prévia: a primeira por ocasião da lavratura do auto de infração 

(CTB, artigo 280, VI) e a segunda, quando do julgamento da subsistência 

do auto de infração respectivo com a consequente imposição da 

penalidade (CTB, artigo 281, caput). De acordo com o artigo 281, 

parágrafo único, inciso II, do CTB, o auto de infração será arquivado e seu 

registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de 30 (trinta dias), não 

for expedida a notificação da autuação. In verbis: “Art. 281. A autoridade 

de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro 

de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará 

a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado 

e seu registro julgado insubsistente: I - se considerado inconsistente ou 

irregular; II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a 

notificação da autuação”. Assim, denota-se do dispositivo legal, que o 

prazo a ser obedecido refere-se à expedição da notificação de autuação, 

e não à sua efetivação, a qual poderá ocorrer após decorridos os trinta 

dias entre a infração e a notificação. No caso em debate, verifica-se que 

foram expedidas as notificações. Apesar de não constar a data da 

entrega da notificação de autuação, extrai-se que a referida notificação 

foi expedida dentro do prazo de 30 dias previsto no artigo 281, do CTB 

(doc. 537115 – p. 3). Como se sabe para que a notificação se repute 

válida, basta que seja expedida para o endereço do infrator constante no 

registro nacional de veículos automotores, porém no prazo previsto no 

aludido dispositivo legal, o que ocorreu no caso dos autos. Além disso, 

incumbe ao proprietário manter seus dados cadastrais atualizados, 

fornecendo o endereço correto para o recebimento de eventuais 

notificações. Assim, sendo a notificação efetivamente enviada ao 

endereço que foi informado à Autoridade de Trânsito, deve-se 

responsabilizar o impetrante pelo não recebimento da notificação, uma vez 

que não atualizou seus dados ou forneceu endereço insuficiente. Neste 

sentido: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -ANULATÓRIA - MULTAS 

DE TRÂNSITO - NOTIFICAÇÃO - DESNECESSIDADE DE CIÊNCIA PESSOAL 

- OBEDIÊNCIA AO PRAZO LEGAL. I - O ART. 282, CAPUT, DO CTB NÃO 

EXIGE QUE A NOTIFICAÇÃO REFERENTE AAPLICAÇÃO DE PENALIDADES 

SEJA RECEBIDA PESSOALMENTE PELO INFRATOR; II - PARA QUE A 

NOTIFICAÇÃO SE REPUTE VÁLIDA, BASTA QUE SEJA EXPEDIDA PARA O 

ENDEREÇO DO INFRATOR CONSTANTE NO REGISTRO NACIONAL DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES (RENAVAM), PORÉM NO PRAZO DISPOSTO 

NO ART. 281, PAR. ÚN., II, DO CTB; III - RECURSO QUE SE CONHECE, 

PARA LHE DAR PROVIMENTO PARCIAL” (TJSE, Acórdão nº 1173/2004, 

Relatora MARILZA MAYNARD SALGADO DE CARVALHO, Data da 

Publicação: 12/5/2004). “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCEDENDO PARCIALMENTE A 

SEGURANÇA, ENTENDENDO ILEGAL A VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO 

DE VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. RECURSO DE 

APELAÇÃO. 1. A pretensão inicial encontra amparo legal no inc. I, do 

parágrafo único, do art. 281 c/c o § 2º, do art. 131 e art. 282 todos do 

CTB. Ademais não se verifica qualquer ofensa ao arts. 5º, LXIX da CF, ou 

ao art. 1º da Lei 12.016, porquanto, in casu, o Mandado de Segurança se 

afigura como remédio cabível contra o ato impugnado, devendo-se, 

portanto, se afastar a preliminar de carência de ação, calcada na 

ausência de prova pré-constituída para a averiguação do alegado direito 

violado; 2. Ademais, vale destacar que incumbe ao proprietário do veículo 

à responsabilidade de manter seus dados cadastrais atualizados, 

fornecendo o endereço correto para o recebimento de eventuais 

notificações; 3. Destarte, tendo a notificação referente ao auto de infração 

impugnado pelo Apelado sido efetivamente enviada ao endereço que foi 

informado à Autoridade de Trânsito, deve-se responsabilizar o Apelado 

pelo não recebimento da notificação, uma vez que não atualizou seus 

dados ou forneceu endereço insuficiente; 4. De relação à suposta 

ausência de expedição da Notificação de Imposição de Penalidade NIP, 

razão assiste ao parquet quando aduz que, em razão da informação de 

mudança de endereço constante na NAI de fls. 35, a expedição de uma 

NIP para o mesmo local se mostraria indubitavelmente inócua, posto que 

jamais cumpriria seu intento, revelando-se, pois, na espécie, despicienda. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM 

REEXAME NECESSÁRIO” (TJ-BA - APL: 00794895920098050001 BA 

0079489-59.2009.8.05.0001, Relator: Maria Marta Karaoglan Martins 

Abreu, Data de Julgamento: 02/04/2012, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 17/11/2012). Dessa forma, as notificações de autuação são 

válidas já que expedidas no endereço informado pelo impetrante ao órgão 

de trânsito e, ainda, dentro do prazo de 30 dias, na forma do artigo 281, do 

CTB. Aliás, estou é convencido de que o impetrante deve ser submetido 

imediatamente a um curso de capacitação de direção de veículos, porque 

não é possível e nem aceitável que um cidadão consciente, com 64 

(sessenta e quatro) anos de idade, tenha cometido mais de 30 (trinta) 

infrações de trânsito somente no ano de 2017. Algo está errado!!! Portanto, 

o direito pretendido pelo impetrante não merece respaldo, na medida em 

que o ato da autoridade tida como coatora não se reveste de qualquer tipo 

de ilegalidade, não restando demonstrada claramente qualquer ofensa a 

direito líquido e certo na hipótese. Com essas considerações, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de segurança contido na inicial, motivo pelo qual 

revogo imediatamente a liminar deferida. Sem custas (art. 10, inciso III, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 

25 da Lei nº 12.016/2009). Oficie-se ao DETRAN para restabelecer no 

extrato do veículo Ford Ranger, cor branca, Renavam 1089848460, placas 

QBW-5713, de propriedade de ODENIR INOCENTE BORTOLINI, todas as 

multas questionadas neste procedimento. O extrato de multa do veículo 

deverá acompanhar o oficio. P. R. I. C. Rondonópolis, 15 de março de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007799-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARLOS RUFINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007796-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAKELINE FRANCO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007712-42.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVENILIA BATISTA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008089-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO TEIJI KIMURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008098-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS SCHEFFER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008119-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PALIMONTES COMERCIO E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008165-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDISNEY XAVIER FARINAZZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008163-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO THEODORO D AZEVEDO LEMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008214-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DE MARCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008202-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMINDO ALVES DA GUIA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008201-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PIANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008173-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE IZIDORIA DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008167-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENI NEVES DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007846-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEFEND PRODUTOS E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 
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decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006259-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006249-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006185-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006297-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006621-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO JARDIM RODRIGUES DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006631-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISVAL AUGUSTO MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 
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obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006581-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO PACHECO DE CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006716-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LUIZ DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006709-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIMIRO MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006692-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WLASIR SILVANO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006679-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR JOSE SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006657-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLIVEIRA ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 
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do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006808-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO ALI DIB (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006775-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR PESSOA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006828-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDON MAXIMIANO PERES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007345-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007417-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIGUEL NERES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007408-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELINO SALVIANO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 
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artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007334-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEBIADES FRANCA DOURADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007319-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEVAEL DO AMARAL JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007487-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENI BATISTA CABRAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007435-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PARANATINGA ARMAZENS GERAIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007421-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL LEONCIO DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007136-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021916/3/2018 Página 340 de 543



pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007134-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOEL DIAS SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007128-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DIAS DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007123-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOLIVAR AMANCIO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007219-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAQUIN MIGUEL SOLANI TORRADES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007263-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER OSIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007245-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TARLEI FRANCISCO SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 
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de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007221-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAHMOUD ABUO GAZALI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005064-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. FERNANDES DA COSTA SERVICOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005012-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSNI SCHEFFER DO AMARAL - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005554-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006778-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO GALVAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006776-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO VALENTIM PORTELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS
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Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007575-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERVASIO YOSHIO GONDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007268-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH AMALIA PALHANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007265-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER FARIAS RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007105-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRA LUCAS DE BARROS PIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007090-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ETIENNE ANTOINE STRATIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006958-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN RAMOS DE SOUZA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007083-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ALVES DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007394-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CORREA LOPES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007416-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006963-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLEGARIO BARCELOS MENEZES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006883-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006879-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

IZIDORIO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007197-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008200-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO CEZAR DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007286-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS MELNEC (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007011-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROBERTO VASCONCELOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007001-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006890-53.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE WANOVICH ESTEVAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006886-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALVO PEREIRA DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001753-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FERREIRA DE LARA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR 2ª CIRETRAN DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

1001753-56.2018.8.11.0003 IMPETRANTE: TEREZINHA FERREIRA DE 

LARA COSTA IMPETRADO: DIRETOR 2ª CIRETRAN DE RONDONOPOLIS, 2ª 

CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS Vistos etc., Cuida-se de mandado de 

segurança impetrado por TEREZINHA FERREIRA DE LARA COSTA em face 

do DIRETOR DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS. Como causa de pedir, 

sustenta a Impetrante que: “A Impetrante era proprietária do veículo 

VW/Gol ano 1999/2000, placa KAI5408, desde o ano de 2007 até 2009, 

sempre estando adimplente para com o Detran/MT, em dezembro de 2009 

vendeu o veículo em um garagem entregando o documento original e o 

recibo em branco, para que esta pudesse realizar uma nova venda e 

posterior transferência do bem para quem o adquirisse. Em janeiro de 

2010 o veiculo foi vendido para a Sra. Marinete Farias da Silva, a qual 

alienou o mesmo perante o Banco Panamericano S/A. Ocorre que, para 

surpresa da Impetrante começou a receber multas referentes a infrações 

cometidas posteriormente à venda, foi quando então percebeu que tanto a 

garagem como quem adquiriu o veículo não realizou a transferência do 

bem. Além disso, a não transferência da propriedade do veiculo está 

ocasionando diversos prejuízos e danos a impetrante, vez que está 

recebendo em seu endereço todas as infrações cometidas pelo veiculo. 

Desse modo, não resta a Impetrante alternativa, senão socorrer-se ao 

Judiciário, para que este declare a nulidade das infrações, bem como seja 

determine a imediata transferência do veiculo.. Partindo de tais premissas, 

pugna a concessão, in limine e inaudita altera pars, do mandamus a fim de 

que: “determinando a transferência da propriedade do veículo para 

MARINETE FARIAS DA SILVA, bem como, seja excluída a pontuação 

negativa dos dados da Impetrante referente as infrações cometidas pelo 

veículo objeto da lide.”. Decido. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que a petição inicial deve ser 

indeferida, uma vez que, na espécie, não há que se falar em ofensa a 

direito líquido e certo que autorize a impetração de Mandado de 

Segurança. Com efeito, forte de que é passível a análise da legalidade de 

ato praticado pela autoridade impetrada, a Constituição Federal, em seu 

artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público. Logo, como é cedido, em situações 

excepcionais, em que for constatada a efetiva violação a direito líquido e 

certo, é possível o manejo do writ. Com efeito, o ato praticado pela 

Autoridade Coatora não reveste de qualquer irregularidade, uma vez que 

não houve comunicação da Impetrante quanto à venda do veículo para 

terceiro. Ora, o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que 

é dever do vendedor do veículo encaminhar ao órgão de trânsito do 

Estado, no prazo de trinta dias, apresentação do comprovante de 

transferência de propriedade, sob pena de se responsabilizar 

solidariamente pelas penalidades imposta, como se vê: 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. Partindo dessas premissas, extrai-se da causa de pedir 

a afirmação da própria Impetrante de que não houve a comunicação ao 

órgão executivo de trânsito do Estado de documentos exigidos pela 

legislação para comunicar a transferência de propriedade do automóvel. 

Logo, se a Impetrante não comunicou a venda e transferência do veículo, 

é certo que responde solidariamente pelas multas aplicadas, não se 

podendo falar em inexigibilidade dos débitos pela via estreita do 

mandamus. Repita-se, o registro de multa no nome da atual proprietária do 

veículo cadastrado no órgão não apresenta qualquer irregularidade que 

autorize reconhecer a existência de ofensa a direito líquido e certo. Nesse 

sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. Multas de trânsito. Alienação de 

veículo. Comunicação não comprovada. O antigo proprietário responde 

solidariamente pelas multas até a comunicação da transferência aos 

órgãos públicos. Inexigibilidade dos débitos somente a partir da 

comunicação da transferência de propriedade do veículo. Sentença de 

improcedência. Manutenção. Recurso não provido.(TJ-SP - APL: 

9225451122008826 SP 9225451-12.2008.8.26.0000, Relator: Paulo Galizia, 

Data de Julgamento: 03/09/2012, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 06/09/2012) Ademais, é certo que a norma contida no art. 134 

do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mitigada sempre que houver 

comprovada a autoria de terceiro, devidamente identificado, conforme 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, não é o caso dos 

autos, uma vez que não restou comprovado à transferência do veículo, 

tampouco a nova proprietária foi identificada, não podendo o Poder 

Judiciário invadir a esfera jurídica do terceiro sem que ele participe da 

relação processual. A situação jurídica desenhada força o indeferimento 

da petição inicial, em atenção ao que dispõe o art. 10 da Lei 12.016, de 

07.08.2009, como se vê: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por 

decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou 

lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal 

para a impetração. Assim, forçoso reconhecer a patente ausência de 

direito líquido e certo e a necessidade de indeferimento da petição inicial, 

competindo a Impetrante buscar a solução de seu conflito pelas vias 

ordinárias em desfavor do alegado novo proprietário para que obtenha a 

tutela do Estado que obrigue a transferência do automóvel. Por fim, quanto 
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à possibilidade de indeferimento da petição inicial quando não se 

comprova de plano o direito líquido e certo, já manifestou o Superior 

Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in 

verbis: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. DEFERIMENTO 

DA CAUTELAR. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO 

DA INICIAL. SÚMULA N. 267/STF. NÃO INCIDÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA.1. É 

cabível a utilização do mandado de segurança contra ato judicial que 

defere a cautelar de protesto contra alienação de bens, por não existir 

recurso específico contra essa decisão. 2. O mandado de segurança 

somente pode ser ofertado quando plenamente aferível o direito líquido e 

certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação são 

comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória.3. Se a 

parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os 

fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve o julgado ser 

mantido por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental 

desprovido(AgRg no RMS 49.034/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016) 

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE 

SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO 

EFETIVO – SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – ALTURA 

MÍNIMA NÃO ALCANÇADA PELO CANDIDATO – INDEFERIMENTO DA 

INICIAL – REGRA DO EDITAL – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – 

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – 

DESPROVIMENTO. De acordo com o entendimento consolidado pelo 

Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, a carreira 

militar possui regime jurídico próprio e requisitos distintos de ingresso, 

sendo, portanto, legítima a exigência, em edital, de estatura mínima, desde 

que haja previsão legal específica. O indeferimento da inicial do mandamus 

mostra-se correto, quando inexistir comprovação do direito líquido e certo 

defendido. (Ap 4399/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/03/2017, Publicado no DJE 

28/03/2017) Ante o exposto, indefiro a petição inicial, com fundamento no 

artigo 10 da Lei 12.016/09 e, por conseguinte, julgo extinto o processo 

sem resolução de mérito. Transitado em julgado, certifique-se e 

arquivem-se com as devidas baixas. P.R.I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001743-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCON MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (RÉU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (RÉU)

 

Vistos etc., No caso dos autos, verifico que a parte autora não pleiteou o 

benefício da justiça gratuita e tampouco fez o recolhimento das custas 

processuais. Desse modo, determino que autora, no prazo de 15(quinze) 

dias, promova o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento de distribuição do feito nos termos do artigo 290 do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001693-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA NETA SOUZA DO NASCIMENTO (AUTOR)

ENIDES MARIA DE OLIVEIRA CASTRO (AUTOR)

ADRIANA DOS SANTOS MARTINS BORDON (AUTOR)

ALICE TERESINHA BOTTON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

1001693-83.2018.8.11.0003 AUTOR: ADRIANA DOS SANTOS MARTINS 

BORDON, LINDAURA NETA SOUZA DO NASCIMENTO, ALICE TERESINHA 

BOTTON, ENIDES MARIA DE OLIVEIRA CASTRO RÉU: PREFEITO DE 

RONDONÓPOLIS Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO ORDINÁRIA COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA C/C AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA 

RETROATIVA” movida por Adriana Dos Santos Martins Bordon, Lindaura 

Neta Souza Do Nascimento, Alice Teresinha Botton e Enides Maria De 

Oliveira Castro, em face do Município de Rondonópolis, sustentando como 

causa de pedir que: “Nobre Julgador, as requerentes desejam movimentar 

o Poder Judiciário para apreciação acerca da desvalorização salarial dos 

servidores que permaneceram nas 30hs, devido à transposição de carga 

horária de 30hs para 40hs, com aumento de 80% no salário base. 

Excelência, conforme se observa dos documentos juntados neste pedido, 

o novo plano de carreira PCCV - Plano de Cargos, Carreira e Vencimento 

publicado no Diário Oficial do dia 28/03/2016 e alterado no dia 31/03/2016 

promoveu o aumento de 80% no salário base dos servidores ocupantes 

do cargo "Técnico Instrumental" que optaram por transpor a carga horária 

de 30hs p/ 40hs, ou seja, aumento de 33,33% na jornada de trabalho 

(Vide: Lei Complementar 226/2016 - documento – 01). Entretanto, o 

servidor com o cargo denominado de "Técnicos Instrumental", que, diga-se 

de passagem, exercem a mesma categoria, e que também são do mesmo 

concurso e que desempenham a mesma função, é de informar, que houve 

uma desvalorização com prejuízo de 46,67%. Isso porque se o aumento 

na jornada de trabalho foi de 33,33%, o enquadramento salarial deveria 

ser na mesma proporção, o que passou desse percentual é ganho real 

que não foi repassado aos demais (às requerentes) em condições 

similares. E apenas para efeito de argumentação, desde já, citamos o 

servidor público com a matricula n. 87246 – Joaquim Rodrigues da Silva, o 

qual foi admitido no ano de 2006 possuidor do cargo de Técnico 

Instrumental, servidor este que possui a mesma admissão, mesma 

escolaridade, mesmo cargo, e as mesmas atribuições, no entanto, o 

salário é de R$ 6.047,50 (Vide: DOC.02 - tabela ID 

450-CLASSE-117.NIVEL-12). Dessa forma, Excelência, conforme relatado, 

é de esclarecer, que o novo plano de carreira PCCV - Plano de Cargos, 

Carreira e Vencimento publicado no Diário Oficial do dia 28/03/2016 e 

alterado no dia 31/03/2016 promoveu o enquadramento de diversos 

cargos e categorias a nova tabela salarial, além de oferecer 80% de 

aumento no salário base dos que optaram por transpor a carga horária de 

30hs p/ 40hs (quando a proporcionalidade de 30hs p/ 40hs é de 33,33% 

apenas), deixando os demais da mesma categoria no prejuízo de 46,67% 

.”. Partindo de tais premissas, requer a concessão de tutela de urgência 

determinado que: “seja submetida as requerentes as correções de seus 

respectivos salários, e equiparar o salário nas mesmas proporções que 

enquadrou servidores à nova tabela salarial no momento da transição do 

plano de carreira, bem como o deferimento do pedido para que seja 

determinado a aplicação do percentual descrito no parágrafo único do art. 

33 da Lei n. 226 de 28 de março de 2006, vez que já concluído o curso de 

especialização.”. Decido. Em se tratando de pedido de tutela de urgência, 

necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos 

exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Além disso, a tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 

3º do referido artigo. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão na espécie não traz 

elementos que, em princípio, autorizam ao deferimento da tutela de 

urgência. Na espécie, a autora almeja em sede liminar as correções de 

seus respectivos salários e equiparar o salário nas mesmas proporções 

que enquadrou servidores à nova tabela salarial no momento da transição 

do plano de carreira. No entanto, não obstante a urgência narrada na 

inicial, em face do regramento peculiar aplicável nas ações judiciais em 

face da Fazenda Pública, o indeferimento da tutela de urgência é medida 

que se impõe, mormente porque o disposto no artigo 1º da Lei n° 

8.437/1992, dispõe: “não será cabível medida liminar contra atos do Poder 

Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de 

natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não 

puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de 

vedação legal”. Ora, é certo que a Lei do Mandado de Segurança traz 

expressa previsão de impossibilidade de concessão de liminar que “tenha 

por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de 

mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. Ademais, se 

não bastasse a vedação imposta pelo artigo 1º da Lei n° 8.437/1992º, o § 
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3º do referido diploma legal, ainda prevê que “não será cabível medida 

liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”. Logo, por 

inteligência do § 2º, do artigo 7º da Lei n° 12.016/2009 c/c com artigos 1º e 

2º-B da Lei n° 9.494/1997, não se vislumbra a possibilidade do deferimento 

da tutela antecipada, sobretudo, ante a irreversibilidade da medida. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA – 

LIMINAR – DESCONTO CONTRUIBUIÇÃO ASSISTENCIAL – 

IMPOSSIVILIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA – ART. 7º § 2º DA LEI 

12.016/2009 – RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 7º 

da Lei 12.016/2009, não será concedida medida liminar que tenha por 

objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e 

bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de 

servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de 

vantagens ou pagamento de qualquer natureza. (AI 56043/2015, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 

20/10/2015) Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência 

requerido. Cite-se o Requerido para, querendo, apresentar a sua defesa, 

no prazo legal. Com a defesa, vistas ao requerente para impugnar no 

prazo legal e, após, manifeste-se o Ministério Público. Por derradeiro, 

consoante o Procedimento de Controle Administrativo nº. 165 do CNJ, uma 

vez presentes os requisitos do art. 98 do CPC, defiro a gratuidade da 

justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010171-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR 2ª CIRETRAN DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

1010171-17.2017.8.11.0003 IMPETRANTE: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA IMPETRADO: DIRETOR 2ª CIRETRAN DE RONDONOPOLIS Vistos 

etc., Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MARCELO 

MARTINS DE OLIVEIRA em face do LUIZ EDUARDO FERREIRA FARIAS - 

DIRETOR DA 2ª CIRETRAN. Como causa de pedir, sustenta a Impetrante 

que: Que o Impetrante é proprietário do veículo Fusion, Placa JYS 4276, 

Renavan n. 922601763, completamente em dia com o pagamento do 

licenciamento e IPVA. Entretanto, sob o mesmo encontra-se cadastrada 05 

multas de trânsito, RMT 0591393-6050, RM 0483576-7455, ROT 

0028580-6122, E 024403645-7463/00 e ROD 0170345-5185/01. Ocorre, 

que o Impetrante NÃO foi notificado da existência das supostas infrações 

de trânsito, que foram surpreendidos com tais informações ao licenciar os 

veículos. De todas as multas relacionadas, o Impetrante recebeu apenas a 

primeira RMT 0591393 em 04.09.2017. Entretanto, a suposta data da 

infração seria 05.05.2017 às 08:46 horas, conforme se observa de 

documento postado no correio em 28.08.2017. Que o Impetrante foi 

notificado do mencionado auto de infração 120 (cento e vinte) dias após 

sua emissão. Portanto, e flagrante desacordo a legislação de trânsito. Que 

a atitude do Impetrado, obstar o direito líquido e certo do Impetrante de 

regularizar tal situação bem como realizar o emplacamento dos veículos 

em virtude da incidência das multas irregularmente aplicadas. Partindo de 

tais premissas, pugna a concessão, in limine e inaudita altera pars, do 

mandamus a fim de que: “suspensão dos autos de infração do veículo 

Fusion, Placa JYS 4276, Renavan n. 922601763, condicionado 

aopagamento dos autosde infrações: RMT 0591393-6050, RM 

0483576-7455, ROT 0028580-6122, E 024403645-7463/00 e ROD 

0170345-5185/01, bem como, que se abstenha de negar o direito ao 

licenciamento do mencionado veículo, sob pena de desobediência”. 

Decido. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que o pedido de liminar comporta acolhimento. Com 

efeito, forte de que é passível a análise da legalidade de ato praticado pela 

autoridade impetrada, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, 

garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando 

o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública 

ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 

Logo, como é cedido, em situações excepcionais, em que for constatada a 

efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ. De 

outro lado, para concessão de liminar visando a suspensão do ato 

apresentado como ilegal há necessidade da presença dos requisitos 

exigidos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a 

relevância do fundamento - fumus boni iuris - e ineficácia da medida caso 

seja concedida somente ao final - periculum in mora. A espécie traz 

elementos que, em princípio, autoriza reconhecer a plausibilidade do direito 

substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento, uma 

vez que, conforme orientação sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça - 

Súmula 127 – é ilegal condicionar a renovação da licença do veículo ao 

pagamento de multa, vejamos: É ilegal condicionar a renovação da licença 

de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado No 

caso em comento, presente ainda o periculum in mora, uma vez que o não 

licenciamento impede a utilização do veículo, limitando seu direito de 

propriedade, já que a condução de automóvel sem o documento de 

licenciamento é considerado infração administrativa. Assim, presentes os 

requisitos autorizadores para tanto, defiro o pleito liminar para determinar 

que a autoridade impetrada não condicione o licenciamento do veículo, 

objeto deste mandamus, ao pagamento das multas: RMT 0591393-6050, 

RM 0483576-7455, ROT 0028580-6122, E 024403645-7463/00 e ROD 

0170345-5185/01. Ressalto que, esta decisão não restringe a não 

liberação do licenciamento caso haja outras pendências administrativas, 

tais como, IPVA, Licenciamento e DPVAT. Notifique-se o Impetrado, do 

conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias. 

Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas ao 

Ministério Público. Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003169-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE GAIVA LEAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

INTIMO a Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado da requerente, para, 

no prazo de 05 (dois) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$ 708,53, referente ao Funajuris e R$ 13,50 

Cartório Distribuidor, nos termos dos autos abaixo identificados, sob pena 

de encaminhamento do débito à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001720-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CASTILHO POLIZEL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR ACADEMICO UNIC EDUCACIONAL LTDA - UNIDADE 

RONDONOPOLIS MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

1001720-66.2018.8.11.0003 IMPETRANTE: FERNANDO CASTILHO POLIZEL 

IMPETRADO: DIRETOR ACADÊMICO UNIC EDUCACIONAL LTDA - UNIDADE 

RONDONÓPOLIS MT Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança 

impetrado por FERNANDO CASTILHO POLIZEL em face do DIRETOR 

ACADEMICO UNIC EDUCACIONAL LTDA – UNIDADE RONDONÓPOLIS MT. 

Como causa de pedir, sustenta o Impetrante que: “O Impetrante, firmou 

contrato de prestação de serviços educacionais com a Impetrada para o 

Curso de Direito matutino, sendo os formados neste curso no dia 13 de 

março de 2018, consoante comunicado anexo. Ocorre que o Impetrante 

não teve acesso a disciplina virtual RESPONSABILIDADE SOCIAL E MEIO 

AMBIENTE, que se esclareça única matéria pendente, por culpa exclusiva 

da Impetrada, que conhecedora da necessidade de conclusão de curso 

não disponibilizou a matéria virtual em temo hábil para colação de grau do 

Impetrante. Por esta razão, foi o Impetrante informado pelo Diretor 

acadêmico, que não poderia participar da solenidade de formatura/colação 

de grau, (listagem de inaptidão para colação em anexo) , mesmo de forma 
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simbólica, visto que se encontra pendente a matéria acima citada, por 

culpa exclusiva da impetrada. Esclarecendo que o impetrante tem plena 

ciência da pendencia de 01(uma) matéria (por culpa exclusiva da 

impetrada), no entanto não objetiva colar grau de forma oficial e sim 

participar da solenidade de forma simbólica. Ora MM. Juiz, a colação de 

grau, não é uma solenidade destinada apenas aos formandos, mas 

também para seus pais e familiares, o resultado da dedicação despendida, 

das dificuldades ultrapassadas e, sobretudo, a realização de um sonho, 

hoje tão difícil em nosso país, e a negativa da instituição em não permitir a 

participação do Impetrante em tal solenidade causaria muita frustação e 

constrangimento ao impetrante, pais e familiares. O Impetrante, em razão 

da não disponibilização da matéria vitual pendente, que se diga, por um ato 

unilateral e ilegal da Impetrada, está sujeito a não colar grau juntamente 

com sua turma, o que lhe causaria grandes constrangimentos, vez que 

participou de todas as festas, reuniões da comissão de formatura, 

churrascos, debates escolares, fóruns entre outros eventos. Salientando 

que o Impetrante não almeja a colação de grau oficial/concreta, mais 

aquela de forma simbólica, visto que não há tempo hábil para concluir a 

matéria pendente, participar do evento de colação de graué a mais alta 

solenidade almejada pelo formando e seus familiares, e privar o Impetrante 

de participar mesmo que simbolicamente desta solenidade causaria grande 

abalo de ordem moral”. Liminarmente, requer: “que a IMPETRADA se 

obtenha de impedir que o IMPETRADO a participar da solenidade de 

formatura, que ocorrerá no dia 13 de março deste ano de 2018 (próxima 

Terça-feira), as 19 horas, no Espaço Castelo (Tulipas), nesta comarca de 

Rondonópolis- MT;” Decido. Com efeito, requer que a Impetrante que a 

autoridade Coatora seja determinada a realizar a sua colação de grau. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que este Juízo é incompetente para o julgamento da demanda, uma 

vez que uma das causa de pedir da parte autora é que seja determinado 

colação de grau e, ato contínuo, lhe seja entregue o respectivo diploma A 

Lei 9.394/96 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 

prevê: Art. 16. O sistema federal de ensino compreende: I - as instituições 

de ensino mantidas pela União; II - as instituições de educação superior 

criadas e mantidas pela iniciativa privada; III - os órgãos federais de 

educação." Assim, nota-se, portanto, que a instituição privada de ensino 

superior faz parte do sistema de ensino federal. Dessa forma, os 

dirigentes dessas instituições agem por delegação do Poder Público 

Federal, quando praticam atos inerentes a função delegada. Aliás, nesse 

sentido tem decido o Superior Tribunal de Justiça ao entender que a 

competência para julgamento de demanda que decorre de ato que impediu 

a colação de grau é da Justiça Federal: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUIÇÃO PRIVADADE ENSINO 

SUPERIOR. COLAÇÃO DE GRAU. DELEGAÇÃO FEDERAL. 1. Hipótese em 

que a Justiça Federal e a Justiça Estadual discutem a competência para 

processamento e julgamento de Mandado de Segurança impetrado contra 

ato de dirigente da Faculdade de Direito de Joinville - Associação 

Catarinense de Ensino, que impediu colação degrau da impetrante. 2. A 

partir do julgamento do Conflito de Competência 35.972/SP, a Primeira 

Seção decidiu que o critério definidor da competência da Justiça Federal é, 

em regra, ratione personae, isto é, leva em consideração a natureza das 

pessoas envolvidas na relação processual. 3. Excetuam-se os casos de 

Mandado de Segurança impetrados contra atos de dirigente de instituição 

privada de ensino superior, que age por delegação federal (art. 16, inciso 

II, da Lei 9.394/96). 4. "Mandado de segurança - a competência será 

federal quando a impetração voltar-se contra ato de dirigente de 

universidade pública federal ou de universidade particular; ao revés, a 

competência será estadual quando o mandamus for impetrado contra 

dirigentes de universidades públicas estaduais e municipais, componentes 

do sistema estadual de ensino" (REsp 373.904/RS, Rel. Ministro 

CASTROMEIRA, DJ de 09.05.2005). 5. Conflito de Competência conhecido 

para declarar a competência do Juízo Federal da 4ª Vara de Joinville 

SJ/SC, o suscitado. (STJ - CC: 52324 SC 2005/0111520-2, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/12/2006, S1 - PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 01/10/2007 p. 199) Ademais, cabe 

ressaltar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 109, VIII que 

compete aos juízes federais processar e julgar “- os mandados de 

segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados 

os casos de competência dos tribunais federais;”. Portanto, a competência 

para julgamento do Mandado de Segurança é fixada considerando a 

função ou a categoria funcional da autoridade coatora, 

independentemente, da matéria abordada no mandamus. Partindo dessas 

premissas, levando em consideração que foi incluído em um dos pedidos 

da parte autora a colação de grau, e esta é exercesse a função delegada 

pela União, a justiça estadual é incompetente para analisar o pedido. Por 

todo o exposto, nos termos do art. 64, § 1º do CPC, declino a competência 

a remessa dos presentes autos para uma das varas da Justiça Federal de 

Rondonópolis-MT. Saliente-se que o §1º do artigo 64 do CPC, possibilita o 

reconhecimento de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, quando 

se constatar a incompetência absoluta. Intimem-se as partes da presente 

decisão. Remetam-se os autos com as homenagens de estilo. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 755451 Nr: 10568-98.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SANITÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPRO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:/MT 14.426

 Vistos etc.,

 Encaminhe-se os autos ao Ministério Público para, querendo, apresente 

parecer.

Após, conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 802314 Nr: 15313-87.2015.811.0003

 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: VALMIRA ROSA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11.716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 Vistos etc.,

Compulsando os autos, verifico que requereu o cumprimento da sentença 

– fls. 104 –, com a devida expedição de ofício para a AADJ (Agência de 

Atendimento de Demandas Judiciais) para o restabelecimento do benefício 

interrompido.

 Em sentença – fls. 84/88 –, houve a confirmação da tutela de urgência 

concedida, razão pela qual essa decisão começa a produzir efeitos 

imediatamente, nos termos do art. 1.012 do Código de Processo Civil.

 Diante disso, defiro o pedido da parte requerente, devendo ser expedido 

ofício para a Agência de Atendimento de Demandas Judiciais do INSS para 

o devido cumprimento da tutela de urgência, qual seja, restabelecer o 

auxílio doença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Já apresentadas a apelação e as contrarrazões, certifique-se apenas a 

tempestividade das contrarrazões apresentadas.

 Em seguida, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo.

Intimem-se.

Às providências.

Rondonópolis-MT, 14 de março de 2018.

Edson Dias Reis

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 743082 Nr: 3858-62.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 

DE RONDONOPOLIS/MT - SISPMUR
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 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 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Vistos etc.,

No caso, em cumprimento a ordem do Egrégio Tribunal de Justiça, foi 

concedida a oportunidade para a parte autora comprovar sua situação de 

hipossuficiência, razão pela qual adveio aos autos a petição e 

documentos de fls. 195-411.

Em análise aos elementos de provas trazidos aos autos, tenho que restou 

suficientemente demonstrado que a parte autora se encontra em situação 

de dificuldade financeira que a impede de arcar com os encargos 

processuais.

Com efeito, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que 

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins 

lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais”.

Assim, mantenho o benefício inicialmente concedido da gratuidade da 

justiça.

Encaminhe-se os autos ao Ministério Público para parecer e, após, 

conclusos para sentença.

Int.

Rondonópolis, 14 de março de 2018.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 391707 Nr: 5332-15.2007.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIDE DE OLIVEIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

JUNIOR - OAB:9496/MT

 I – Visto em correição.

 II – Defiro parcialmente o pedido retro, no que tange ao pedido de vistas 

dos autos.

III – Outrossim, indefiro o pedido de justiça gratuita, vez que não vislumbro 

qualquer documento hábil que comprove a alegada hipossuficiência da 

parte executada, posto que fez mera alegações no que concerne à sua 

hipossuficiência econômica, assim, consequentemente, não pode gozar 

das benesses da gratuidade da justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 708511 Nr: 3367-26.2012.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

PIEROZAN MAGALHAES, ALDECIR PIEROZAN MAGALHAES, ALTAIR 

PIEROZAN MAGALHAES, CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES, ELIZETE 

PIEROZAN MAGALHAES, ETELVINA REGINA MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT/4635

 Diante do exposto,Decido:I – DEFIRO a restrição pleiteada.II – Bloqueio 

neste momento os veículos automotores em nome do devedor, por meio do 

sistema RENAJUD.III – Intimem-se as partes, da restrição realizada, 

podendo o executado, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se.IV – 

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. V – Da 

avaliação, digam as partes, em 05 (cinco) dias.VI – 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.VII – 

Não sendo apresentado o bem para avaliação, diga o exequente, em 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 442434 Nr: 11102-81.2010.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO & CAETANO LTDA, MARIA JOSE 

CARVALHO CAETANO, EDSON CANDIDO CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEISSIANY NADINE 

CARVALHO CAETANO - OAB:18950/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, ATRAVÉS DO SEU ADVOGADO, a 

fim de manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da penhora 

efetivada sob o Veículo: Placa JZR 7696 MT, Marca FORD/ECOSPORT XLT 

1.6L.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 705545 Nr: 213-97.2012.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO MARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADO acerca da 

expedição de Alvará sob nº 369112-8/2017, datado de 01/12/2017.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 788608 Nr: 9676-58.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:OAB/MT N 10.858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA acerca da audiência designada para o 

dia 22 DE MARÇO DE 2018, ÀS 16:00 HORAS, à ser realizada nos autos 

de CARTA PRECATÓRIA nº 01249395 em trâmite na Vara Especializada 

de Falencia, Recuperação Judicial e Cartas Precatórias de CUIABÁ-MT.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 338903 Nr: 2707-77.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDMILSON BEZERRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRAO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:10085

 Intimação da advogada do réu, Doutora Flávia Almirão dos Santos 

Espanga, OAB/MT 10.085, para apresentar manifestação na fase do artigo 

422, do Código de Processo Penal, no prazo da lei.
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2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 669900 Nr: 2415-48.2018.811.0064

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WAGNER CARVALHO DE LACERDA, GUILHERME 

SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO MONTEIRO DE BARROS, 

MARCO APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME SAMPAIO - 

OAB:OAB/SP 353.196, MAURICIO FARIA DA SILVA - OAB:OAB/SP 

104.000, WAGNER CARVALHO DE LACERDA - OAB:OAB/SP 250.313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME SAMPAIO - 

OAB:OAB/SP 353.196

 Habeas Corpus nº 2415-48.811.0064 – cód. 669900

Impetrante: Wagner Carvalho de Lacerda e Guilherme Sampaio

Impetrado(a): Delegada de Polícia, Thiago Garcia Damasceno

Paciente(s): Carlos Augusto Monteiro de Barros e Marco Aparecido de 

Oliveira

 Vistos,

 Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de 

Carlos Augusto Monteiro de Barro e Marco Aparecido de Oliveira, 

objetivando o trancamento do inquérito policial que tramita neste juízo e 

apura a ocorrência de homicídio culposo que resultou na morte do indígena 

Gilmar Panakire.

Aduz o impetrante que os pacientes são os diretores da empresa onde 

ocorreu o fato e estão sofrendo constrangimento ilegal porque foram 

indiciados pelo referido delegado, como partícipes do crime em questão, 

pela simples condição de comando que exercem na referida empresa.

O pedido veio instruído com os documentos de fls. 27/186.

É o necessário. Decido.

Analisando detidamente os documentos que instruem o pedido, verifico 

que não foi juntada cópia integral do inquérito que se busca o 

trancamento, cuja situação é indispensável pela própria natureza do 

pedido formulado no writ.

Diante disso, determino sejam intimados os impetrantes para, no prazo de 

10 dias, emendarem a inicial, juntado cópia integral do inquérito policial em 

questão, a fim de possibilitar a este juízo a análise de todos os elementos 

carreados no aludido procedimento.

Ademais, por questão de celeridade processual, solicite-se informação à 

autoridade coatora, apontando o prazo de 10 (dez) dias para a resposta.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se e intime-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis/MT, 28 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 633603 Nr: 5146-22.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT, CAIO FELIPE BATISTA VILAMAIOR - OAB:20699

 Vistos, etc.

Recebo o recurso de apelação interposto pelo acusado DANIEL FERREIRA 

DE LIMA à fl. 108 já com suas razões recursais de fls. 111/121, ante a 

certificação de sua tempestividade (fl. 108).

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 122/126), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 643267 Nr: 4549-19.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA SILVA PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha João Felipe, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Expeça-se carta precatória ao juízo da comarca de Várzea Grande, com a 

finalidade de proceder ao interrogatório do réu.

Após o retorno da missiva devidamente cumprida, desde já declaro 

encerrada a instrução processual e determino a intimação das 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.: 617403 Nr: 480-12.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL BONFIM ALVES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmundo Martins da Silva - 

OAB:8309-A/MT

 21.Por todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia para, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal, 

ABSOLVER o acusado Manoel Bonfim Alves Gonçalves quanto ao delito 

tipificado nos art. 217-A do Código Penal.22.Certificado o trânsito e julgado 

oficie-se aos órgãos de registro criminal, nas formas da lei.Publique-se. 

Registre-se e intime-se.Às providências de estilo. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 644826 Nr: 5805-94.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR REZENDE AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Após o retorno da missiva, devidamente cumprida, expedida com a 

finalidade de inquirir a testemunha Mesquita e por se tratar de réu revel (f. 

91), desde já declaro encerrada a instrução processual e determino a 

intimação das 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.: 655055 Nr: 4544-60.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENILSON LEMES AMBROSIO, JUVENAL DE 

JESUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Eduardo e, diante da oitiva 

das testemunhas e interrogados os réus, declaro encerrada a instrução 

processual e mantenho os autos conclusos para proferir sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 637887 Nr: 8678-04.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO SANTANA DOS SANTOS, TAIANE 

CRISTIANE SANTOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

WESLEY FERREIRA - OAB:21.095

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021916/3/2018 Página 351 de 543



 Intimação do Dr. Wesley Aparecido Martins Ferreira, OAB/MT nº. 21.095, 

para audiência de instrução e julgamento designada para o dia 02 de abril 

de 2018, às 16h30min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 637025 Nr: 7942-83.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO GIACOMINI DELATORRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YURI ROBSON NADAF BORGES 

- OAB:15046

 Vistos, etc.

 Defiro conforme requerido em cota ministerial de fls. 257/258.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de maio de 

2018, às 13:15 horas.

1- Determino que o oficial de justiça retorne no mesmo endereço do 

mandado, qual seja: (Rua Contorno Leste, nº 1640, bairro Jardim Vila Rica, 

nesta cidade).

2- Caso o oficial de justiça não localize a testemunha para intimação por 

circunstância diversa a de a testemunha estar em endereço incerto ou 

não sabido, que retorne no endereço ao menos três vezes antes de 

proceder à devolução do mandado, certificando claramente, em cada 

diligência, o dia e o horário em que ali esteve, bem como a motivação de 

não a ter encontrado.

3- Nas diligências a ser empreendidas, não encontrado a testemunha nos 

endereços declinados, que o oficial de justiça questione de eventuais 

pessoas que se encontrarem no imóvel, bem como de vizinhos, a 

motivação para a testemunha ali não se encontrar, bem como, sendo o 

caso, o atual endereço e telefone, declinando-se, outrossim, o nome e 

qualificação de eventuais pessoas que tenham prestado informações 

acerca do seu paradeiro.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Por fim, verifico que a missiva com a finalidade de inquirir a testemunha 

Leôncio não foi cumprida (fl. 276), assim dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para que se manifeste.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 643165 Nr: 4483-39.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616 MT, LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY - 

OAB:16.369-B MT

 Intimação do Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes, OAB/MT nº. 15.616, para 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 02 de abril de 

2018, às 14h30min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal, 

devendo comparecer acompanhado das Testemunhas de Defesa Agnaldo 

Moraes de Souza e Diogo A. Pereira, em razão de que não foi declinado 

nos autos o endereço das referidas testemunhas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 618211 Nr: 1310-75.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEY FERREIRA GONSALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 Vistos, etc.

 Solicitem-se informações referentes ao cumprimento da missiva de fl. 

288, expedida ao juízo da comarca de Sinop/MT com a finalidade de inquirir 

a vítima Marcelo Pereira da Silva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663983 Nr: 12466-55.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Vanilson, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos.

Diante da oitiva da vítima e testemunha e interrogado o réu, 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.: 670509 Nr: 2956-81.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ALBERTO DOS SANTOS 

- OAB:OAB/PR86

 Vistos, etc.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva da(s) 

testemunha(s) para o dia 23 de maio de 2018, às 15:05 horas.

Intime(m)-se a(s) testemunha(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.: 618825 Nr: 1922-13.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER XAVIER RAMOS, NABILLA HELLEN 

PEREIRA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Vistos, etc.

Diante da ausência do advogado nomeado para proceder a defesa do 

acusado Wagner Xavier Ramos, nomeio o advogado Dr. Alex Moreira 

Pereira OAB/MT 24.064/O, para proceder à defesa do acusado apenas 

para este ato.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Renato Caetano, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Diante da oitiva da testemunha e interrogado os réus neste ato, declaro 

encerrada a instrução processual e concedo vista dos autos ao ministério 

público e à defensoria pública e, em seguida, determino seja intimada a 

defesa do réu Wagner, na pessoa dos advogados Dra. Rafaela Marcos 

Fabian e Dr. Yclen Eduardo Soares dos Santos para que apresentem seus 

memoriais finais, no prazo legal e sucessivo de 05 dias.

Por fim, considerando o patrocínio gratuito realizado pelo advogado Dr. 

Alex Moreira Pereira OAB/MT – 24.064/O em favor do acusado Wagner 

Xavier Ramos, em decorrência da ausência do advogado do mesmo, com 

fulcro no disposto no artigo 22 da Lei nº 8.906/94, CONDENO o Estado de 

Mato Grosso a pagar em favor do referido Defensor Dativo os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Para tanto, 

determino a imediata expedição da certidão pertinente para fim de 

cobrança, na forma do Provimento nº 09/07-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 611066 Nr: 1383-81.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ATILA ANDRADE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado JEFERSON ATILA ANDRADE 

DE OLIVEIRA.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 21 de maio de 2018, às 16:15 horas.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público, a vítima e as testemunhas 

arroladas pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 669535 Nr: 2173-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO GONÇALVES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado RONALDO GONÇALVES 

ALVES.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 2018, às 13:15 horas.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público, a vítima e as testemunhas 

arroladas pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 658221 Nr: 7393-05.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX TERLY MARQUES DOS REIS SILVA, 

GRACIEL DA SILVA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN VIERIA ROCHA - 

OAB:20982/O

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico à fl. 218 que o acusado ALEX TERLY 

MARQUES DOS REIS SILVA manifestou o desejo de recorrer da sentença 

de fls. 188/203, porém mesmo intimado via DJE para apresentar as razões 

recursais, o causídico Dr. Alan Vieira Rocha OAB/MT nº 20982 

permaneceu inerte, conforme se depreende das certidões de fls. 225, 226 

e 227.

Assim, em razão da inércia do advogado supramencionado, determino sua 

intimação pessoal, para que no prazo de 10 dias apresente as razões 

recursais da apelação, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) 

salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, na forma do 

artigo 265 do CPP.

Não havendo manifestação do advogado, intime-se o acusado a constituir 

novo defensor, no prazo de 10 dias, cientificando-o de que sua inércia 

importará na nomeação de defensor dativo.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 616290 Nr: 6987-23.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ED WILSON DESPERATE, HELBER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, GILBERTO ALMEIDA - OAB:15568

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal que imputa aos acusados Ed Wilson Desperate e 

Helber da Silva a prática do crime de receptação (art. 180, do CP), cujos 

fatos ocorreram em 12/10/2013, 13/10/2013 e 12/11/2013.

Foi oferecida suspensão condicional do processo pelo período de 02 

anos, a qual foi aceita pelos acusados (fl. 128).

Os réus cumpriram com as condições fixadas (fls. 129/130 e 132/133), 

motivo pelo qual o Ministério Público manifestou pela extinção da 

punibilidade (fl. 139).

É o relato.

Decido.

Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que o período de prova foi 

superado e os réus cumpriram com as condições estabelecidas. Assim, 

nos termos do art. 89, § 5° da Lei 9.099/95, declaro extinta a punibilidade 

dos acusados Ed Wilson Desperate e Helber da Silva.

Proceda-se as necessárias baixas e anotações.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 307711 Nr: 4238-77.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILSON ALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 (...) III.3 – DA PENA DEFINITIVA 47. Assim, fixo a pena final para este 

crime em 07 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, a qual torno 

definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de 

aumento ou diminuição da pena. 48. Regime de pena: diante do quantum de 

pena aplicada e tratando-se de réu tecnicamente primário, com 

fundamento no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente 

semiaberto para o cumprimento da reprimenda. 49. Substituição da pena: 

incabível a substituição em razão da natureza do delito. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 639115 Nr: 799-09.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VIEIRA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 20982

 (...) 19.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE para CONDENAR JEAN 

PAOLO DE LIMA PIROLLA como incurso nas sanções previstas no art. 

180, caput, do Código Penal.III.1 – DOSIMETRIA DA PENA20.Em 

observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em 

consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.21.Primeira fase: circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal: a)Culpabilidade: deixo de valorar 

negativamente neste ponto porque as circunstâncias consumadoras do 

delito são normais à espécie.b)Antecedentes: não havendo informações 

concretas acerca de condenação passada em julgado em desfavor do 
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acusado, deixo de valorar negativamente este ponto.c)Conduta social: no 

caso dos autos, não constato nenhum elemento capaz de valorar 

negativamente neste ponto.d)Personalidade do agente: a ação penal não 

reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo 

negativo em face do condenado.e)Motivos do crime: inexistem elementos a 

serem valorados negativamente, já que a motivação do crime é elementar 

do tipo.f)Circunstâncias do crime: não há elementos negativos a serem 

valorados na espécie.g)Consequências do crime: tratando-se de crime de 

perigo abstrato cuja consumação não exige resultado naturalístico, não 

existem just i f icat ivas para valorar negat ivamente neste 

ponto.h)Comportamento da vítima: da mesma forma que o item supra, não 

verifico a presença de elementos negativos a serem valorados.22.Critério 

de fixação da pena-base: considerando nenhuma circunstância judicial foi 

desfavorável ao condenado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 01 

ano de reclusão.23.Na segunda fase, diante da confissão do acusado, 

reconheço a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal. No 

entanto, por força do disposto na súmula 231 do STJ , deixo de diminuir a 

pena aplicada permanecendo, portanto, no mínimo legal.24.Ainda na 

segunda fase, inexistem agravantes a serem reconhecidas.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 641075 Nr: 2558-08.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS DE PAULA ROCHA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HADAN FELIPE PORFIRIO - 

OAB:13715/MT

 ....20.Assim, se o concurso de agentes não restou devidamente 

demonstrado há que se afastar a incidência da referida qualificadora, 

remanescendo apenas a conduta delitiva prevista no caput do referido 

dispositivo, cuja pena mínima é de 01 ano de reclusão, ou seja, passível de 

aplicação do instituto despenalizador previsto na Lei 9.099/90.21.Nessa 

perspectiva, não obstante o encerramento da instrução processual, não 

há falar-se em prolação de sentença condenatória ou absolutória, mas 

apenas de um juízo de adequação da conduta efetivamente praticada pelo 

acusado.22.Diante disso, afasto a incidência da qualificadora descrita na 

denúncia e, por tratar-se de direito subjetivo do réu, designo o dia 25 de 

maio de 2018, às 13h15min para oferecer a suspensão condicional do 

processo pelo prazo de 02 anos, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/90.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 611553 Nr: 1925-02.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MATOS SANTOS, DIEGO RIBEIRO 

LORANDI, EDVELTON GONÇALVES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047, 

RAFAEL RODRIGUES SOARES - OAB:15.559

 Autos nº 1925-02.2013.811.0064 – Cód. 611553

Vistos.

O advogado Dr. Guilherme Augusto Brescovici Milagres, comparece aos 

autos à fls. 108 postulando pagamento de honorários advocatícios em 

razão de ter sido nomeado como advogado dativo para patrocinar a 

defesa do réu Edvelton Gonçalves Santos.

No entanto, compulsando detidamente os autos verifico que inexiste 

nomeação do mencionado profissional ao munus de advogado dativo, 

contudo, verifico que consta procuração na qual o réu outorga poderes ao 

signatário para lhe representar (fls. 91), tendo inclusive o referido 

profissional apresentado a devida resposta acusação.

Portanto, a meu ver o requerimento à fls. 108 não deve prosperar, mas de 

toda sorte intime-se o advogado Dr. Guilherme Augusto Brescovici 

Milagres para informar se por ventura houve eventual renúncia de 

mandado e, caso positivo formalizar a mesma nos autos para o devido 

prosseguimento do feito e consequente intimação do acusado para 

constituir novo patrono.

Às providências. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 636538 Nr: 7530-55.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

Maria de Fátima Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON FELIPE RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14.885-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

A leitura dos autos nessa fase inicial não traz elementos que me permitam 

absolver sumariamente o réu Weverton Felipe Ribeiro da Silva, bem como 

verifico não ser o caso de trancamento da ação penal (arts. 395 e 397 do 

CPP).

Assim sendo, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 31 

de maio de 2016 às 13h30min (horário oficial de Mato Grosso).

INTIME-SE o acusado, o seu defensor e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

 Advirta às testemunhas que a ausência ensejará na condução coercitiva 

(art. 535 do CPP).

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado (art. 400 do 

CPP).

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669757 Nr: 2315-93.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VICTOR MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616 MT

 Autos nº 2315-93.2018.811.0064 – Cód. 669757

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado João 

Victor Moreira de Oliveira como incurso no artigo nela mencionado, vez 

que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em 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.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em arremate, com relação ao pleito ministerial para juntada de certidão de 

antecedentes criminais, por ora, INDEFIRO, pois não há comprovação nos 

autos da impossibilidade de fazê-lo, conforme dispõe o art. 1373, II, da 

CNGC.

Oficie-se à autoridade policial para juntar aos autos cópia dos documentos 

de identificação da vítima Rosângela Maria Basso e do adolescente David 

Anthony Had, bem como seja oficiado à Gerência de Criminalística de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021916/3/2018 Página 354 de 543



Rondonópolis/MT, para que informe acerca da conclusão do laudo pericial 

indicado no ofício de fl. 44, conforme requerido pela representante 

ministerial na cota retro.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 333389 Nr: 4202-93.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR INACIO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 4202-93.2010.811.0064 – Cód. 333389

Vistos.

A defesa à fl. 298 informa que desiste da oitiva do réu, uma vez que o 

mesmo devidamente intimado (fl. 289) deixou de comparecer à audiência 

designada pelo juízo deprecado (fls. 294).

Portanto, considerando a desistência do interrogatório do réu, bem como 

da detida análise do processo, que sendo o acusado devidamente 

intimado não compareceu a audiência e nem mesmo justificou a sua 

ausência, decreto a sua revelia nos termos doa artigo 367 do Código de 

Processo Civil e, declaro encerrada a instrução processual e determino 

vista dos autos ao Ministério Público e à defesa para que apresentem 

seus memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669757 Nr: 2315-93.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VICTOR MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616 MT

 Autos nº 2315-93.2018.811.0064 – Cód. 669757

Vistos.

 Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu João Victor Moreira 

de Oliveira, 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 16h30min. 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 666064 Nr: 14248-97.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDSC, AAPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT, LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 (...) INDEFIRO os pedidos formulados pelas defesas às fls. 207/211 e, 

portanto, mantenho a prisão preventiva de ADRIELI APARECIDA PORTO 

FERREIRA e PAULO CÉSAR DA SILVA CARVALHO.Considerando que o 

Ministério Público insiste na oitiva das vítimas Maria Angélica Gomes 

Lacerda e Generval dos Santos, determino a intimação das mesmas nos 

endereços indicados às fls. 213/214.Por fim, DEFIRO o requerimento 

ministerial contido nos itens “a, b, c”, para tanto oficie-se com URGÊNCIA o 

Setor de Inteligência da Polícia Militar.Oficie-se, ainda, o Juízo da Sexta 

Vara Cível desta comarca, solicitando-se cópia dos documentos do 

adolescente Lucas Gabriel da Silva, uma vez que o mesmo responde aos 

procedimentos de apuração de ato infracional (códigos 868972, 874400 e 

876842).Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 625536 Nr: 7746-50.2014.811.0064

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DIOGO OLIVEIRA DIAS LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NYLVAN JOSÉ DA SILVA - 

OAB:17805-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FICA DEVIDAMENTE INTIMADO DO R. DESPACHO QUE SEGUE 

TRANSCRITO:Autos nº 7746-50.2014.811.0064 – Cód. 625536 

-Vistos.Analisando detidamente os autos, verifico que o pedido de 

restituição de bem apreendido atingiu seu objetivo conforme Ofício nº 

2011/2017 à fl. 40, restando remanescente o levantamento/transferência 

de valores apreendidos, contudo, conforme certidão à fl. 41 os valores 

apreendidos encontram-se nos autos principais em trâmite no Juízo da 1ª 

Vara Criminal/Cód. 617934.

Assim, intime-se o requerente acerca do teor contido na certidão à fl. 41, 

uma vez que o mesmo deverá pleitear a devida restituição de valores 

naqueles autos.Após, DETERMINO a remessa do feito ao arquivo, coma as 

baixas e anotações necessária, uma vez que o pedido de restituição 

perante este Juízo atingiu sua finalidade.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 617459 Nr: 539-97.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON SOARES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB:

 Intimação do Acusado Doutor João Batista Borges Júnior - OAB:7637, 

para manifestar nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 633144 Nr: 4789-42.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RODRIGUES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Intimação do Advogado Doutor GETULIO BADOINO DA SILVA TERRA 

JÚNIOR - OAB:15.193 MT, para manifestar nos autos,no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 620225 Nr: 3375-43.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO GASPARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 Intimação da Advogada Doutora THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B, para manifestar nos autos, no prazo legal.

4ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 663418 Nr: 11890-62.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIEILE DO CARMO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JUNIOR - 

OAB:12.387 MT, LUCIMAR BATISTELLA - OAB:9.279 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 à recuperanda e sua defesa.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 663274 Nr: 11742-51.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTO MENDES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 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 14h30min, 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 661516 Nr: 10159-31.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RODRIGUES BASSAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 663530 Nr: 12000-61.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR VARONES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:OAB/MT 11.834

 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 14h30min, 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 660913 Nr: 9752-25.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 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 14h30min, 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 662077 Nr: 10636-54.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDSON ADRIANO BUZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 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 14h30min, 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.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 613888 Nr: 4470-45.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO GOMES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637, Shirley Fatima Zamar - OAB:4.310-A

 Intimação do advogado do reu Dr. JOAO BATISTA BORGES JUNIOR - 

OAB/MT 7637 para apresentar as alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 648148 Nr: 8546-10.2016.811.0064

 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): GABRIEL PARMAGNANI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 6115B

 Intimação do advogado do reu, Dr. STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB/MT 

6115-B da designação da audiencia para o dia 19/04/2018 as 13:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 658495 Nr: 7642-53.2017.811.0064

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE MOREIRA MARTINS 

PACHECO - OAB:10.402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Aportou o feito à conclusão em decorrência da petição de fls. 04-07 por 

intermédio da qual CARLOS AUGUSTO FONSECA, busca, via advogada 

regularmente constituída, a restituição do veículo FIAT/STRADA 

ADVENTURE CD, ano/modelo 2012/2012, cor BRANCA, placa NUC 

7113/SP, Renavam 00461358026, chassi 9BD27844PC7518402, 

apreendido pela autoridade policial conforme se infere nos autos.

Em prol do pleito, a defesa sustentou que o requerente, é o proprietário do 

veículo e que o objeto não mais interessa ao processo.

Destarte, na sentença prolatada às fls. 12-22, foi decretado o perdimento 

do bem apreendido em favor da União e mantido pelo Tribunal do Estado 

de Mato Grosso às fls. 23-34.

Instado a se manifestar, o Ministério Público foi desfavorável a pretensão 

defensiva ( fl. 37 ).

 É a síntese, passo a decidir.

Pois bem.

Em análise do pleito, verifico que, não obstante as alegações esboçadas 

pelo requerente, o réu já foi condenado pelo delito de tráfico de 

entorpecente, logo, um dos efeitos é o perdimento do bem.

 Na hipótese, em questão, o perdimento do bem apreendido já foi 

sentenciado na 1ª instância, sendo ratificado na 2ª instância, pelo que o 

perdimento sendo decretado deve ser mantido.

Posto isso, sem delongas desnecessárias, INDEFIRO, por ora, o pedido de 

restituição formulado pelo requerente, e MANTENHO a sentença 

condenatória.

Intime o requerente e dê ciência ao Ministério Público.

 Após translade esta decisão e as demais peças necessárias ao 

respectivo inquérito policial, arquivando o presente feito com as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 608612 Nr: 6487-88.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA PRUDENCIO AMANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6.115-B MT

 Vistos.

R. hoje.

Ante o teor da certidão de fl. 110, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05.06.2018, às 14h30min.

Às demais providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 667185 Nr: 229-52.2018.811.0064

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PRISCILA ALBUQUERQUE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Santos de Oliveira - 

OAB:14.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme dos autos, houve um pedido de restituição de coisa apreendida, 

formulada por Priscila Albuquerque Santos qualificada nos autos, via 

advogado constituído, requer a restituição do veículo automotor 

HONDA/CG 150 FAN ESI, de cor vermelha, ano 2012, Placa OAZ-0714, 

VIN 9C2KC1670DR417859, apreendido pela autoridade policial no dia 

27.10.2017.

Instado a manifestar, o representante do M. Público opinou pelo 

indeferimento do pedido de restituição do automóvel apreendido (Vide: 

Cota ministerial de fls. 34/35).

É o sucinto relatório.

Passo a emitir a resposta estatal.

Consoante é de sabença, a restituição é cabível, quando a coisa 

apreendida não interessar ao processo (CPP, art. 118), bem como não 

tenha sido adquirida com proventos de infração, é a ilação que se chega 

do disposto no art. 121 do CPP, ou seja, desde que provada a origem lícita 

do produto.

 Pois bem, Conforme se extrai à apreensão do bem requerido, se deu em 

abordagem policial, no qual LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA, foi 

surpreendido transportando entorpecentes.

Como se vê, aparentemente o veículo estaria sendo usado para a prática 

do crime de tráfico de drogas, razão qual entendo que o bem requerido 

ainda interessa aos autos.

 Assim sendo, sem delongas desnecessárias, INDEFIRO, por ora o pleito 

inicial.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, d.v., em consonância do parecer Ministerial, 

e com fundamento nos artigos 118 e 120, do Código de Processo Penal, 

indefiro o pedido inaugural, julgando extinto o presente feito.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e, após, ARQUIVE-SE os autos 

com as cautelas de estilos.

Às providências. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 665321 Nr: 13633-10.2017.811.0064

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADRIANA DOS SANTOS ROMEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA JUDICE LEMES - 

OAB:20199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

R. hoje.

Ante o teor do requerimento vertido nos autos de fls. 04-06, pela 

advogada constituída, dê-se vista do feito ao M. Público.

Após, cls.

Cumpra-se.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 643049 Nr: 4398-53.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SOARES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Primeiramente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 

395, este contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o IP, verifica-se que há prova da existência do(s) delito(s) 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite(m)-se o(s) denunciado(s) para oferecer(em) resposta(s) 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(s) acusado(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), 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 Artigo 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o(s) acusado(s), 

citado(s), não constituir(em) defensor(es), fica desde já nomeada a 

Defensoria Pública local para oferecê-la(s) em 10 (dez) dias, 

concedendo-lhe vista dos autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 

2º, do CPP.

Apresentada(s) a(s) resposta(s), retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.
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 No mais, processe-se o feito em segredo de justiça, em consonância com 

o artigo 234-B do Código Penal c/c Artigo 5º, inciso LX e Artigo 93, inciso 

IX, da Constituição Federal.

Defiro a tramitação prioritária do feito, nos termos do item 7.48.1 e 

seguintes, todos da CNGC, devendo a Secretaria adotar as providências 

necessárias visando à pronta identificação do processo.

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.: 636053 Nr: 7166-83.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENNIS JOSÉLIO FERREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS CAMPOS FILHO - 

OAB:2470/MT

 Por determinação da MM. Juíza Maria Mazarelo Farias Pinto, certifico que 

a audiência designada para a presente data não se realizará, ficando o 

ato redesignado para o dia 27/02/2019, às 14:30 saindo os presentes 

devidamente intimados, conforme assinaturas abaixo apostas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638857 Nr: 621-60.2016.811.0064

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDMSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE MORAES PORTELA - 

OAB:18698/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 Processo nº 621-60.2016.811.0064 (Código 638857)

Vistos etc.

Trata-se de ação de ação anulatória de partilha de bens comuns em 

divórcio extrajudicial c/c sobrepartilha c/c indenização proposta por JOÃO 

DA MATA SANTOS CORREA em face de ELENITA ALVES MOREIRA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

 Analisando os autos, observa-se à fl. 780, determinação judicial proferida 

em 09/01/2018, intimando a parte autora para que comprovasse nos 

autos, a condição de hipossuficiente.

Todavia, conforme o teor da certidão de fl. 291, a parte autora deixou o 

prazo transcorrer “in albis” para que comprovasse sua situação de 

hipossuficiência.

 É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando detidamente os autos, verifico que os contornos fáticos não 

indicam estar o requerente em situação de pobreza jurídica, mormente 

porque seus argumentos encontram-se despidos de qualquer 

comprovação com os elementos de que se dispõe, levando à presunção 

de não se enquadrar a contento nos parâmetros considerados pela Lei n° 

1.060/50 e nos termos do Artigo 98 do Código de Processo Civil.

Portanto, a revogação de justiça gratuita é à medida que se impõe, uma 

vez que não vislumbro qualquer documento hábil que comprove a alegada 

hipossuficiência econômica da parte autora.

Isto posto, REVOGO a justiça gratuita ora concedida (fl. 223). E, por 

consequência DETERMINO que se intime a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas judiciais, sob pena de 

extinção do processo nos termos Artigo 485, inciso IV do Código de 

Processo Civil.

 Após o cumprimento da deliberação supra, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências.

 Expeça-se o necessário.

Rondonópolis, 14 de março de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 16/2018-DF - A EXMA. DRA. ROSÂNGELA ZACARKIM DOS 

SANTOS, JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO, DA COMARCA DE 

SINOP-MT, no uso de suas atribuições legais, Considerando a Portaria n. 

009/2018-DF, de 22 de fevereiro de 2018, a qual estabeleceu o plantão 

judiciário do mês de MARÇO de 2018;RESOLVE: Art. 1º

 Cetificar, em parte, a Portaria do plantão judiciário de Março/2018-DF, para 

onde lê-se:23/03 (19h) a 30/03 (11h59min) Mari Teresinha Nogueira – 2ª 

Vara Cível

 30/03 (12h) a 06/03 (11h59min) Vania Maria Nunes da Silva – 3ª 

Cível,leia-se: 23/03 (19h) a 30/03 (18h59min), Mari Teresinha Nogueira – 2ª 

Vara Cível

 30/03 (19h) a 06/04 (11h59min) Vania Maria Nunes da Silva – 3ª Cível

 Art. 2º Ficando revogado às disposições em contrário, a presente 

Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3 º Publique-se no 

Portal da Corregedoria, remeta-se cópia, via e-mail, ao Presidente da 6ª 

Subseção OAB/SINOP-MT, aos representantes do Ministério Público e da 

Defensoria Pública desta Comarca, às

 Delegacias Regional e Municipal, ao Comandante da Polícia Militar local e 

ao Diretor do Presídio desta Comarca. Sinop-MT, 14 de março de 2018.- 

ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS -Juíza de Direito e Diretora do 

Foro

 .

PORTARIA N. 38/2018-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,

 CONSIDERANDO que a servidora Sônia Aparecida Travaglia, matrícula n. 

9189 , Analista Judiciária PTJ, designada Gestor a Judiciári a, estará 

afastada de suas funções por motivo de ter sido convocada pela CGJ-MT, 

para participar do Treinamento do Banco Nacional de Monitoramento de 

Prisões, nos dias 19 e 20/03/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Noeli de Oliveira, matrícula n.7692, Auxliar 

Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária, nos dias 19 e 

20/03/2018;

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 15 de março de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001508-09.2018.8.11.0015

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:

ADMIR ANTONIO MARCA JUNIOR (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 
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específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013256-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RANILSO FERREIRA DIAS (REQUERIDO)

MAQ NORTE TERRAPLANAGEM 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: 1012931-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RUIZ BRITES - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN OAB - SC35340 (ADVOGADO)

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR OAB - SC25583 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1012931-97.2017.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATOS, com pedido de tutela antecipada, proposta 

por FRANCISCO RUIZ BRITES - EPP em face de BANCO DO BRASIL S/A, 

alegando que, em 19/01/2016, firmou com o requerido duas cédulas de 

crédito bancário sob os nºs. 427.007.772 e 427.007.771, as quais contem 

abusividades, ante a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa 

prevista pelo BACEN, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário nº 

427.007.772 prevê juros de 2,89% a.m., e a Cédula de Crédito Bancário nº 

427.007.771, prevê o percentual de juros de 2,24% a.m.. Outrossim, 

relatou que nos contratos constam as cobranças de juros moratórios de 

1% ao mês, acrescido de multa de 2%, cumulado com comissão de 

permanência, o que é ilegal, conforme sedimentada na jurisprudência. 

Ademais, alegou serem abusivos os juros moratórios de 1% ao mês, uma 

vez que a taxa permitida é de 1% ao ano, conforme previsto no Decreto nº 

22.626/33. Aduziu que, ao aplicar a taxa media de juros indicadas pelo 

BACEN no período da contratação, a qual é de 2,07% ao mês, no contrato 

nº 427.007.772, foi cobrado a maior o valor de R$30.459,00 (trinta mil, 

quatrocentos e cinquenta e nove reais) e, no contrato nº 427.007.771, foi 

cobrado a maior o valor de R$66.909,00 (sessenta e seis mil, novecentos 

e nove reais). Que, em razão dos juros e encargos abusivos, se encontra 

inadimplente com o requerido, o que motivou a inclusão negativação de 

seu nome. Diante de tais fatos, pugnou pela concessão de tutela de 

urgência para que seja determinado ao requerido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, exclua o nome da requerente e de seus avalistas dos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 

(quinhentos reais). No mérito, pugnou pela revisão dos contratos, 

expurgando os encargos onerosos, devolvendo o valor indevidamente 

cobrado, em dobro, e consequente compensação no saldo devedor. 

DECIDO. Primeiramente, em consulta ao sistema PJE, verifico que tramita, 

nesta 1ª Vara Cível, a ação de execução de título extrajudicial proposta 

pelo requerido, a qual foi distribuída sob nº 1013207-31.2017.8.11.0015, 

em 04/12/2017. O artigo 55, caput e §1º, do Código de Processo Civil de 

2015 dispõe que as ações conexas são aquelas que possuem em comum 

o pedido ou a causa de pedir, devendo ser reunidas para julgamento 

conjunto, a fim de que não sejam proferidas decisões conflitantes. 

Observa-se que a Cédula de Crédito Bancário nº 427.007.771, objeto de 

discussão destes autos, é também objeto da ação de execução – autos nº 

1013207-31.2017.8.11.0015 e que há identidade de partes em ambos os 

processos, verificando-se a conexão, sendo necessária a reunião dos 

autos para julgamento simultâneo. Assim, determino a conexão dos 

processos para julgamento em conjunto, procedendo-se a associação no 

sistema PJE, uma vez que ambos foram distribuídos na 1ª Vara Cível. 

Quanto ao pedido de tutela de urgência, 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. Nessa senda, 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. Segundo 

se extrai dos autos, a requerente sustentou que os contratos firmados 

entre as partes preveem taxa de juros remuneratórios superiores ao 

estipulado pelo Banco Central (BACEN), uma vez que as cédulas de 

créditos bancário de nºs. 427.007.772 e 427.007.771 (Ids 

108303445/10830404), firmadas em 19/01/2016, preveem juros de 2,89% 

a.m. e 2,24% a.m., respectivamente, enquanto a taxa de juros mensal 

estipulada pelo BACEN, para o mesmo período é de 2,07% a.m.. Ademais, 

sustentou a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência, eis que 

cumulada com a correção monetária, bem como dos juros moratórios 

cobrados de 1% ao mês, enquanto a taxa permitida é de 1% ao ano, 

conforme previsto no Decreto nº 22.626/33. No ponto, analisando o caso 

em tela, denota-se que, não obstante as taxas de juros remuneratórios 

estipuladas nas cédulas de crédito bancário destoem das taxas aplicadas 

pelo Banco Central (BACEN) para o mesmo período, não restou 

demonstrado que apresentam onerosidade excessiva ao consumidor, haja 

vista que, ao contratar com o requerido, já sabia de antemão o percentual 

dos juros, o valor dos encargos e a importância fixa de cada parcela que 

deveria adimplir. Outrossim, é cediço que a estipulação de juros 

remuneratórios superiores à média indicada pelo BACEN, por si só, não 

implica em abusividade, bem como é autorizado a cobrança de juros até 

uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado, conforme 

entendimento jurisprudencial. A propósito: “[...] Só se considera abusiva a 

taxa dejuros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) 

acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no 

julgamento do REsp. 1.061.530/RS. [...]. (Ap 14709/2015, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, 

Publicado no DJE 17/07/2015)”.Grifei. Outrossim, ao contrário do que alega 

o requerente, analisando as cédulas de crédito bancário firmadas entre as 

partes, no item “INADIMPLEMENTO”, verifica-se que o requerido está 

cobrando juros moratórios à taxa efetiva de 1% ao ano e multa de 2% 

calculada e exigida nas datas das amortizações, sobre os valores 

amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida. Por 

conseguinte, denota-se que o requerente não manifestou qualquer 

interesse em depositar os valores que entende incontroversos, tampouco 

ofereceu caução idônea. A respeito de tal assunto, é importante ressaltar 

que, de acordo com Superior Tribunal de Justiça, para a concessão de 
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tutela antecipada em demanda revisional é necessária a presença 

concomitante dos seguintes requisitos: “(i) ação proposta pelo devedor 

contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva 

demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a 

jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução 

idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a 

contestação ser apenas de parte do débito. [...](AgRg no AREsp 

348.724/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

22/08/2017, DJe 29/08/2017)”. Dessa forma, ausentes os elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano alegado na inicial, 

não há como acolher o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo, por 

óbvio, de futura conclusão diversa na sentença, na qual será feita análise 

exauriente dos fatos, já à luz do contraditório e com suporte probatório 

colhido em eventual instrução processual, o que é plenamente possível 

ante a clara dicção nesse sentido do artigo 296 do CPC/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 a requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, 

no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000563-22.2018.8.11.0015

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:

CHRISTIANE RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011628-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR EISELE SALVADOR (EXECUTADO)

EDELCIR ANTONIO SALVADOR (EXECUTADO)

PEDRO JOSE SANGALETTI (EXECUTADO)

LEONOR EISELE SANGALETTI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a devolução da carta de citação expedida ao 

executado Leonor Eisele Sangaletti, pelo alínea "ausente".

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013043-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMIRSO JOSE PEREIRA (RÉU)

JOLIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA (RÉU)

EDEN MACHADO DE VARGAS (RÉU)

WEP INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias: a) efetuar o preparo da carta precatória a ser expedida à 

comarca de Varze Grande-MT, a fim de proceder à citação da requerida 

Joliane Aparecida da Silva; b) efetuar o pagamento da importância de R$ 

112,00 (cento e doze reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado de citação, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000227-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AIKA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A (ADVOGADO)

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKO FERRI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis 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.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 239730 Nr: 11879-54.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ 

- OAB:24102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. DEFIRO o pedido de suspensão do processo de p. 119, pelo 

prazo de 90 (noventa) dias. Decorrido o prazo acima assinalado, intime-se 

a parte autora para manifestar-se nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, 

pugnando o que de entender de direito, sob pena de extinção. Não 

havendo manifestação, intime-a pessoalmente, para em 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 

485, inciso III, e § 1.º, do CPC. Transcorrido o mencionado prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 271953 Nr: 11039-10.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MELZ RHODEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pedido de buscas nos sistemas informatizados (Infoseg e 

SIEL), visando localizar endereços da parte acionada. Isto posto, DEFIRO o 

pedido, de modo a determinar a realização das pesquisas nos sistemas 

mencionados. A seguir, intime-se a parte exequente para se manifestar, 

no prazo de 05 dias, requerendo o que for de direito. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 127387 Nr: 6601-48.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR, ADRIANO BULHÕES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO RODRIGUES, MARIA LÚCIA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Intime-se a parte autora para se manifestar quanto à pesquisa, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 203771 Nr: 5993-11.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCRESED TRANSPORTES LTDA -EPP, LEONARDO 

CRESTANI JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 [...]

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

com resolução de mérito, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados por Transcresed Transportes Ltda. - EPP e Leonardo Crestani 

Júnior na ação de revisional de contrato e nos embargos à execução 

ajuizados em face de HSBC Bank Brasil S/A., para revisionar a cláusula 

tocante aos juros remuneratórios, reduzindo a taxa anual contratada de 

34,49% para 23,2% ao ano, correspondente a 1,7539% ao mês, que deve 

ser aplicada nos recálculos da execução apensa, a seguir seu trâmite 

nesta linha remuneratória do capital ora definida.

No mais, mantidas as demais condições da Cédula de Crédito Bancário tal 

como contratada, a cujo título sem mácula reconheço eficácia executiva.

 Sucumbência recíproca em parcelas consideráveis, pelo que impõe a 

condenação pro rata (meio a meio) das custas e despesas judiciais, além 

dos honorários advocatícios da parte ex adversa, que fixo em 15% sobre 

o acertado valor da ação executiva, após recalculado, a serem repartidos 

(7,5%), contudo assumindo cada qual os honorários do seu patrono neste 

percentual, na forma do art. 85, § 2.° e incisos, do CPC.

Entretanto, cabe ressalvar que os autores, embargantes e executados 

moveram duas ações – nessa ordem, a revisional e os embargos – a 

combater a mesma execução, sendo que poderiam ter agregado todas as 

teses numa só causa, e não as repartido entre ambas, numa confusão de 

defesa e ataque que poderia ser evitada a bem da economia e da 

celeridade processual.

 Logo, estes devem arcar sozinhos com as custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios de uma delas.

Como a primeira ajuizada foi a ação revisional, nesta a sucumbência será 

repartida, pro rata, na forma condenada. Já nos embargos, a princípio, 

desnecessários, se na outra ação tivessem sido arguidas todas as teses 

possíveis que tivera intenção e que lhe era possível, a parte embargante 

arcará com a totalidade da verba sucumbencial, com arrimo ainda na 

princípio da causalidade.

[...]

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 184305 Nr: 5380-25.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DE CONCEIÇÃO CANEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A/MT, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE ACERCA DA 

PENHORA NEGATIVA, NOS TERMOS DA R.DECISÃO A SEGUIR: ""Vistos 

etc. (...). 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.: 2096 Nr: 482-91.1998.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL-GRUPO ITAÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMIL FABRICA DE CABOS DE VASSOURA 

LTDA, NELSON TABIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE ACERCA DA PENHORA 

NEGATIVA, NOS TERMOS DA R.DECISÃO A SEGUIR: ""Vistos etc. (...). 

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.
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Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 182728 Nr: 3706-12.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCLADAS-SCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCB-M, CCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para se manifestar quanto à pesquisa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca das informações encartadas aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 111935 Nr: 4262-53.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUINALDO WAGNER 

ZANATTO - OAB:MT/7284-B

 Ante a juntada da declaração às fls.188, intime-se o exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 264888 Nr: 6453-27.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MOREIRA LEAL, TELMA REGINA 

MURILHO

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

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE ACERCA DA PENHORA 

NEGATIVA, NOS TERMOS DA R.DECISÃO A SEGUIR: ""Vistos etc. (...). 

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.: 22986 Nr: 515-42.2002.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGORÍFICO MATUPÁ LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANITUR VIAJENS E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, 

SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL AGNOL - 

OAB:10843-B/MT

 INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAR, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, NOS TERMOS DA R.DECISÃO DE FLS. 

372/373.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 79048 Nr: 7400-33.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO PAVAM

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

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI - 

OAB:OAB/SP 372.760, ANA CLAUDIA POMPEU - OAB:OAB/SP 383.882, 

ARIANE KERLEN BORGES - OAB:OAB/SP 349.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para se manifestar quanto à pesquisa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 109414 Nr: 1798-56.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZ

 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:

 Ante a juntada das declarações, intime-se o exequente para manifestar, 

em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 156444 Nr: 3505-88.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSA, RSA&CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dia, 

acerca das informações acostadas aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 173986 Nr: 9296-04.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Ante a juntada das informações retro, intime-se a parte exequente para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 206917 Nr: 8525-55.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO COSTA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 "Vistos etc. Defiro o pedido de p. 103, pelo prazo de 05 dias, voltando à 

imediata conclusão e retorno à triagem em que se encontra. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 121275 Nr: 450-66.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 
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14.392-A

 Intime-se o requerente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dia, 

acerca das informações acostadas aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 89280 Nr: 6634-43.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICDPPTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca das informações acostadas aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 209960 Nr: 10970-46.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. (...). 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.: 242624 Nr: 13744-15.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA DEBORA DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE ACERCA DA PENHORA 

NEGATIVA, NOS TERMOS DA R.DECISÃO A SEGUIR: ""Vistos etc. (...). 

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.: 307018 Nr: 12958-97.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO SOCORRO COSTA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI 

- OAB:139482, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:7.119-A/MT

 "Vistos etc. Defiro o pedido de p. 170, pelo prazo de 05 dias, voltando à 

imediata conclusão e retorno à triagem em que se encontra. Intime-se. 

Cumpra-se."

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, a qual deverá ser recolhida por meio de guia disponível no site 

do TJMT, nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ, posteriormente 

juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento para expedição 

de mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011096-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DEBASTIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDILAR BEDIN (REQUERIDO)

 

Processo nº 1011096-74.2017.8.11.0015. Autor: Moacir Debastiani. Réu: 

Rudilar Bedin. Reporto-me à decisão proferida em 14.12.2017 (Doc. Id. 

11136151), ratificada ainda na mesma data (Doc. Id. 11152541), que 

indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão formulado na petição 

inicial e determinou a citação do réu para os termos da ação. Na segunda 

decisão (Doc. Id. 11152541), restou consignado que o “o caminhão 

Volvo/N10XH, ano 1986/1986, de cor branca, placa IDU 1602, está 

registrado em nome de Delcy Baptista Taffarel (transferência de 

propriedade datada de 04.12.2003), tendo como proprietário anterior Paulo 

Comin, com emplacamento no município de Sorriso/MT” [sic]. Dessa 

decisão, o autor opôs embargos de declaração em 18.12.2017 (Doc. Id. 

11187530), aduzindo, em síntese, que: “Data venia, houve omissão e/ou 

contradição e/ou erro material na referida decisão, haja vista que o 

caminhão Volvo/N10XH, ano 1986/1986, de cor branca, placa IDU 1602 

está em nome do Embargante, conforme documento e extrato do 

Detran/PA, bem como que consta nos autos o registro de Boletim de 

Ocorrência da narrativa do contrato verbal entabulado com o Embargado e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo encontra-se 

justificado pela apreensão do veículo que estava desaparecido e com 

documentação atrasada, tendo sido avistado pela irmã do Embargante que 

informou a policia e conseguir fazer a apreensão do mesmo, devendo, 

portanto, ser sanada. (...) Assim, que seja retificado a r. Decisão quanto a 

propriedade do caminhão Volvo/N10XH, ano 1986/1986, cor branca, placa 

IDU 1602. (...) Da mesma forma, merece reforma, pois primeiro que o 

veículo encontra-se em nome do autor, ora Embargante, segundo que há 

indícios suficientes quanto ao contrato verbal conforme Boletim de 

Ocorrência registrado à época (ID 10024478 fl. 02/03) e quanto ao perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo esclarece que o 

Embargante sumiu com o referido caminhão e por muita sorte a irmã do 

Embargante viu este nesta cidade por acaso, momento que imediatamente 

comunicou a policia que fez a apreensão por estar com o documento do 

caminhão vencido (ID 10024478 fl. 11/12). Portanto, o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo está no fato de que o Embargado 

conseguiu a autorização junto a 6ª vara desta comarca (processo 

1011366-98.2017.8.11.0015) para retirar este caminhão do pátio do 

Guincho Catarinense e se isto efetivar, novamente o Embargado irá sumir 

com o caminhão do Embargante, caso que esta almejada tutela será 

inócua, eis que se perderá o objeto. Ainda, quanto “(uma vez que o réu 

está inadimplente, pelo menos, desde 20.4.2010, e o autor ajuizou a 

presente ação somente em 25.9.2017)” esclarece que o Embargante vem 

buscando a tutela jurisdicional desde o descumprimento do contrato 

verbal, conforme Medida Cautelar de Busca e Apreensão com Pedido de 

Liminar (Processo: 12786-34.2012.811.0015 Código: 177021) onde o 

advogado deste à época agiu com desídia e causou um grave prejuízo ao 

mesmo e desde então, o Embargante não desistiu de ver o seu direito 

protegido pela justiça. Portanto, requer seja corrigido a omissão e/ou 

contradição e/ou erro material, conforme mencionado acima” [sic, Doc. Id. 

11187530]. Em razão disso, requer “sejam acolhidos os presentes 
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Embargos de Declaração”, “seja suprido o erro material quanto à 

propriedade do veículo caminhão Volvo/N10XH, ano 1986/1986, de cor 

branca, placa IDU 1602 em nome do Embargante Moacir Debastiani, 

conforme documento e extrato do Detran/PA”, “seja reconhecido o Boletim 

de Ocorrência registrado à época (ID 10024478 fl. 02/03), como indícios 

suficientes para comprovar o contrato verbal” e “a adequação da 

fundamentação quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo está no fato de que se o Embargado retirar o referido veículo do 

pátio do Guincho este irá novamente sumir com o caminhão do Embargante 

e esta almejada tutela será inócua e perderá o objeto” [sic, Doc. Id. 

11187530]. É a síntese necessária. Decido. Consta do extrato de 

“Consulta de Veículo Detalhada” apresentado em 18.12.2017 (Doc. Id. 

11187539) que, de fato, o caminhão Volvo/N10XH, ano 1986/1986, de cor 

branca, placa IDU 1602, está registrado em nome do autor junto ao 

DETRAN/PA, assistindo-lhe razão quanto à alegação de que a decisão 

proferida em 14.12.2017 (Doc. Id. 11152541) está acometida de erro 

material. Todavia, já com relação à alegada existência de “indícios 

suficientes para comprovar o contrato verbal” [sic, Doc. Id. 11187530], 

previamente à análise do pedido, insta salientar que nos embargos de 

declaração opostos em 18.12.2017 (Doc. Id. 11187530), o autor 

mencionou que “o Embargante vem buscando a tutela jurisdicional desde o 

descumprimento do contrato verbal, conforme Medida Cautelar de Busca e 

Apreensão com Pedido de Liminar (Processo: 12786-34.2012.811.0015 

Código: 177021) onde o advogado deste à época agiu com desídia e 

causou um grave prejuízo ao mesmo” [sic]. Em consulta ao sistema 

informatizado de dados “Apolo”, constata-se que o processo físico 

(“medida cautelar de busca e apreensão”) cód. 177021 é demanda 

idêntica à esta (nº 1011096-74.2017.8.11.0015 “PJe”), com as mesmas 

partes, causa de pedir e pedido. Denota-se, ainda, que a “medida cautelar 

de busca e apreensão” cód. 177021 foi sentenciada (extinta sem 

resolução de mérito) em 19.8.2013[1] e, atualmente, encontra-se em fase 

de cumprimento de sentença, aguardando o trânsito em julgado de 

sentença homologatória de acordo proferida aos 14.12.2017 (extrato de 

consulta processual em anexo). Nessa situação, constatada a 

identicidade (isto é, mesmas partes, causa de pedir e pedido) entre este 

processo eletrônico nº 1011096-74.2017.8.11.0015 (“PJe”) e o processo 

físico Cód. 177021, cabe observar o disposto nos arts. 43, 59 e 286, II, do 

CPC, acerca da prevenção jurisdicional e do ajuizamento de ação idêntica 

a outra extinta sem resolução de mérito, in verbis: “Art. 43. Determina-se a 

competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, 

sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito 

ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou 

alterarem a competência absoluta” [sic]. “Art. 59. O registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo” [sic]. “Art. 286. Serão 

distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II – 

quanto, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for 

reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 

sejam parcialmente alterados os réus da demanda” [sic]. Com efeito, 

considerando que o processo físico cód. 177021 (demanda idêntica a esta 

ação) foi distribuído em 21.11.2012 perante o juízo da 4ª Vara Cível local, à 

luz dos referidos dispositivos legais, dessume-se, sem muito esforço de 

exegese, a prevenção daquele juízo, para conhecer e processar a 

presente tutela de urgência incidental de busca e apreensão. Diante de 

todo o exposto, com fundamento no art. 1.022, III, do CPC, conheço e dou 

parcial provimento aos embargos de declaração opostos em 18.12.2017 

(Doc. Id. 11187530), somente para corrigir o erro material da decisão 

proferida em 14.12.2017 (Doc. Id. 11152541) e consignar que o caminhão 

Volvo/N10XH, ano 1986/1986, de cor branca, placa IDU 1602, de fato, está 

registrado em nome do autor Moacir Debastiani, conforme banco de dados 

do DETRAN/PA. Não obstante, em observância aos arts. 43, 59, 286, II, do 

CPC e aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economia 

processual (CPC 8º), determino a remessa deste processo eletrônico nº 

1011096-74.2017.8.11.0015 ao juízo da 4ª Vara Cível local, com as 

devidas anotações junto ao sistema informatizado “PJe”, e relego a análise 

do pedido de que “seja reconhecido o Boletim de Ocorrência registrado à 

época (ID 10024478 fl. 02/03), como indícios suficientes para comprovar o 

contrato verbal” [sic, Doc. Id. 11187530], o qual deverá ser apreciado por 

aquele juízo. Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 12 de março de 2018. 

Mario Augusto Machado Juiz de Direito [1] “Vistos etc. Trata-se de ‘medida 

cautelar de busca e apreensão com pedido de liminar’ movida por MOACIR 

DEBASTIANI em face da RUDILAR BEDIN, ambos qualificados nos autos. 

Juntou os documentos de fls. 10/15. Entre um ato e outro, a liminar foi 

concedida às fls. 32/33 e devidamente cumprida à fl. 52. À fl. 63 consta 

certidão informando que decorreu ‘in albis’ o prazo para o requerente 

ajuizar a ação principal. É o relatório. Fundamento e decido. Sem delongas, 

compulsando atentamente os autos principais, nota-se que à fl. 63 consta 

certidão informando que não houve o ajuizamento da ação principal. Com 

efeito, o art. 806 do CPC estabelece que cabe à parte propor a ação 

principal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da 

medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento 

preparatório, sob pena de cessar a eficácia da medida, conforme 

disciplina o art. 808, inciso I, do CPC. Ademais, além da cessação da 

eficácia da medida cautelar nos termos supracitados, a extinção do feito 

sem resolução do mérito é medida de rigor. Nesse sentido, ‘mutatis 

mutandis’: ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CAUTELAR. CONTAGEM DE PRAZO PARA AJUIZAMENTO 

DA AÇÃO PRINCIPAL. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. 

EFETIVAÇÃO DA LIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. 1. Interpretando o artigo 806 do CPC o prazo de trinta dias para o 

ajuizamento da ação principal é contado a partir da data da efetivação da 

medida liminar e não da sua ciência ao requerente da cautelar. 2. Em caso 

de descumprimento do prazo, ocorre a extinção da Ação Cautelar, sem 

julgamento de mérito. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido’ (STJ, 

AgRg no Ag 1319930/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 03/02/2011) ‘APELAÇÃO 

CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - PEDIDO 

LIMINAR DEFERIDO - PROPOSITURA EXTEMPORÂNEA DA AÇÃO 

PRINCIPAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 806 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Consoante o art. 806 do Código de 

Processo Civil, o prazo para a propositura da ação principal é contado do 

efetivo cumprimento da liminar proferida na medida cautelar preparatória.’ 

(TJPR, 8633669 PR 863366-9 (Acórdão), Relator: Luís Carlos Xavier, Data 

de Julgamento: 18/07/2012, 13ª Câmara Cível) ‘CAUTELAR. Não 

ajuizamento da ação principal. Art. 806 do CPC. Decurso de prazo de mais 

de trinta dias após a efetivação da liminar. Extinção. Precedentes. Recurso 

d e s p r o v i d o . ’  ( T J S P ,  1 1 2 6 5 8 1 2 2 0 1 0 8 2 6 0 1 0 0  S P 

0112658-12.2010.8.26.0100, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 

09/08/2012, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

14/08/2012). Logo, considerando que a parte requerente, após a 

apreensão do bem, não ajuizou a ação principal no prazo legal, DECRETO 

a caducidade da medida. Destarte, tendo ocorrido a caducidade da 

medida, é certo que houve, por conseguinte, a perda do objeto da ação 

cautelar que é uma das condições da ação. Por isso, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. Por 

imperativo lógico, REVOGO a decisão liminar de fls. 32/33, devendo o 

requerente, no prazo de 05 dias, devolver o bem ao requerido nas 

mesmas condições que se encontrava quando da apreensão, sob pena 

de multa diária de R$ 500,00. CONDENO a parte requerente ao pagamento 

das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, esse último 

FIXADO em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

art. 20, § 4º, do CPC; no entanto, SUSPENDENDO a exigibilidade do 

pagamento pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 12 da Lei n° 

1.060/50. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se” [sic].

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007723-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS CARLOS PREZOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcela Reis Frizon OAB - MT20221/O (ADVOGADO)

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT0013535A (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)

 

Processo nº 1007723-35.2017.8.11.0015. Autor: Jonas Carlos Prezotto. 

Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Em observância 

ao disposto no art. 350 do CPC, acerca da petição e documentos 

apresentados pela ré em 11.12.2017 (Docs. Id. 11071164/11072288), diga 

o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sobretudo quanto ao “termo de 

acordo, transação, pagamento e quitação” [sic - Doc. Id. 11072288], que 
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não foi subscrito pelo seu patrono. Não obstante, defiro o pedido 

formulado em 28.11.2017 (Doc. Id. 10877548) pela conciliadora judicial 

Priscila Stella Nogueira Munhoz e autorizo o levantamento dos honorários 

de mediação, depositados pelo autor em 14.11.2017 (Doc. Id. 10745876). 

Em observância à recomendação contida no Ofício nº 2667/2017-DDJ, 

subscrito pela diretora do departamento de depósitos judiciais Claudia 

Regina Dias de Amorim em 20.7.2017, o levantamento dos referidos 

honorários deve ser feito “na forma de liberação em espécie” [sic]. 

Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 07 de março de 2018. Mario Augusto 

Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013332-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR DAVID DO AMARAL (REQUERIDO)

 

Processo nº 1013332-96.2017.8.11.0015. Autora: BV Financeira S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento. Réu: Lucimar David do Amaral. 

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada em 06.12.2017 através 

do sistema informatizado “PJe”, por BV Financeira S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento em face de Lucimar David do Amaral. 

Todavia, compulsando os autos, constata-se que a autora não comprovou 

a notificação extrajudicial do devedor, imprescindível para o deferimento 

liminar da busca e apreensão dos veículos objetos da ação, consoante 

Súmula nº 72 do STJ e entendimento jurisprudencial do TJMT (AgR nº 

102.970/2014. Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, 6ª 

Câmara Cível, j. 20.8.2014, p. 25.8.2014). Conforme disposto no art. 2º, § 

2º, do Decreto-Lei nº 911/69, “a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário” [sic]. Na espécie, embora a 

notificação extrajudicial (Doc. Id. 11022280) tenha sido encaminhada ao 

endereço informado pelo réu na Cédula de Crédito Bancário nº 390873654 

(Doc. Id. 11022236), não foi efetivamente entregue no domicílio do 

devedor, sendo devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 

Transportes – EBCT, assinalada a alínea “não procurado” [sic – Doc. Id. 

11022280]. Outrossim, ao menos por ora, dessume-se que o réu está em 

local certo e conhecido pela instituição financeira, sendo que somente não 

foi notificado por circunstancias alheias a sua vontade e, portanto, não é 

possível afirmar que o devedor foi notificado extrajudicialmente, nos 

termos do art. 2º, § 2º do D-L nº 911/69. Com efeito, caso comprovado 

que o réu esta em local incerto e não sabido, para fins de comprovação da 

mora, é cabível o protesto do título por edital, consoante entendimento 

jurisprudencial do STJ, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

ENDEREÇO INEXISTENTE. PROTESTO POR EDITAL. CABIMENTO. MORA 

CARACTERIZADA. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é 

imprescindível a comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula nº 

72 do STJ. No caso em tela, tendo a notificação extrajudicial sido inexitosa, 

porque o endereço informado no contrato era inexistente, cabível o 

protesto do título, por edital, porquanto é ônus da parte contratante 

informar seu endereço correto, assim como avisar qualquer mudança de 

endereço. Mora caracterizada. DERAM PROVIMENTO AO APELO. 

UNÂNIME” [sic, g.n.] – TJRS: Ap. nº 70057766149, Relatora: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, 14ª Câmara Cível, j. 28.5.2015, p. 02.6.2015. Posto 

isso, comungando do referido entendimento jurisprudencial, à luz do 

disposto nos arts. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 c.c. 321, “caput”, do 

CPC e da Súmula nº 72 do STJ, faculto à autora, em 15 (quinze) dias, 

complementar a inicial, comprovando a mora do devedor, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e extinção do processo. Intimem-se. 

Sinop/MT, 12 de março de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-47 SEQÜESTRO

Processo Número: 1001798-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MICHAELSEN (REQUERIDO)

SILVIA CELLONI MICHAELSEN (REQUERIDO)

 

Processo nº 1001798-24.2018.8.11.0015. Autora: SIPAL Indústria e 

Comércio Ltda. Réus: Gilmar Michaelsen e Silvia Celloni Michaelsen. 

Trata-se de Tutela Cautelar requerida em Caráter Antecedente ajuizada em 

09.3.2018 (sexta-feira), às 16h12min, através do sistema informatizado 

“PJe”, por SIPAL Indústria e Comércio Ltda em face de Gilmar Michaelsen e 

Silvia Celloni Michaelsen. Contudo, em 12.3.2018 (Doc. Id. 12153628), 

segunda-feira, às 09h13min, a autora manifestou-se pela desistência da 

ação, “tendo em vista a perda do objeto da presente medida, uma vez que 

os Requeridos já efetuaram a colheita da totalidade das áreas descritas à 

inicial” [sic], requerendo, ainda, a devolução do valor pago a título de 

custas e taxas judiciais. Pois bem. De início, compulsando os autos, 

constata-se que a autora não instruiu a inicial com instrumento de 

procuração, outorgando ao advogado Rodrigo Felix Cabral, OAB/MT nº 

15.576, poderes para representa-la em juízo. Sem embargo disso, na 

espécie, os réus ainda não foram citados, razão pela qual a extinção do 

processo independe do seu consentimento (CPC 485, § 4º, a “contrario 

sensu”). Ademais, conforme relatado pela própria autora em 12.3.2018 

(Doc. Id. 12153628), a presente tutela de urgência incidental perdeu seu 

objeto, pois a safra de soja objeto da ação já foi colhida pelos réus, não 

havendo justificativa plausível para o prosseguimento do processo. Diante 

do exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, homologo o pedido 

de desistência formulado pela autora em 12.3.2018 (Doc. Id. 12153628) e 

declaro extinto o processo. Em observância aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, deixo de condenar a autora ao 

pagamento das custas, taxas e eventuais despesas processuais 

remanescentes. À luz do art. 104, § 1º, do CPC, intime-se o advogado 

Rodrigo Felix Cabral, OAB/MT nº 15.576, para, em 15 (quinze) dias, 

apresentar a procuração subscrita por Marlene Antônia Schöll Barbieri, 

Alberto José Giaretta, Ricardo Schöll ou Sérgio Barbieri, representantes 

legais da SIPAL Indústria e Comércio Ltda. Por fim, não conheço do pedido 

de “devolução das custas e despesas processuais” [sic, Doc. Id. 

1215628], o qual deverá ser formulado pela via administrativa. P. R. I. C. 

Sinop/MT, 12 de março de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010319-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ABBLANE VIEIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO 2 OFICIO (REQUERIDO)

 

Processo nº 1010319-89.2017.8.11.0015. Autora: Abblane Vieira 

Cardoso. Em que pesem as razões esposadas pela autora, a simples 

declaração formal de que não possui condições de pagar as custas 

processuais não é absoluta, podendo ser relativizada diante do caso 

concreto (nesse sentido, STJ: AgRg no REsp nº 141.426/MG, Relator: 

Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.4.2012, p. 27.4.2012). Na 

espécie, cabe observar o disposto no art. 5º, LXXIV, da CF, uma vez que 

o pedido da autora, empresária, foi embasado apenas em singela 

declaração de hipossuficiência financeira (Doc. Id. 9712897), não 

havendo nos autos documento que comprovem a sua real situação 

econômica e/ou atual rendimento mensal. Diante do exposto, com 

fundamento nos artigos 5º, LXXIV, da CF c.c. 98, “caput” (a “contrario 

sensu”), 321, “caput”, do CPC e em observância às orientações da CGJ 

(ofícios circulares nº 341/2013-CSC/CGJ e 708/2013-CSC/CGJ), indefiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora, por não 

estar comprovada sua hipossuficiência financeira, facultando-lhe, em 15 

(quinze) dias, complementar a inicial com o comprovante de recolhimento 

das custas e taxas processuais. Intimem-se. Sinop/MT, 12 de março de 

2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013377-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EMILIA CARDOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINETE RODRIGUES CARDOSO DA COSTA OAB - 826.090.551-53 

(PROCURADOR)
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DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

 

Processo nº 1013377-03.2017.8.11.0015. Autora: Maria Emília Cardozo. 

Ré: Loteadora Assai S/S Ltda. Cuida-se de ação revisional de contrato 

ajuizada em 07.12.2017 através do sistema informatizado “PJe”, por Maria 

Emília Cardozo em face da Loteadora Assai S/S Ltda, na qual os autores 

aduzem, em síntese, que: “Nobre Excelência ao iniciar a narração dos 

fatos, é primordial destacar, de pronto, que a Requerente adquiriu da 

Requerida, um imóvel (lote) urbano, situado no Jardim Veneza, mediante 

contrato formal de compra e venda, (instrumento comprobatório anexo). 

Neste instrumento particular, a forma de pagamento acordada, foi a 

parcelada mensalmente. Sendo necessário o prestação antecipada de um 

percentual (%) em reais ($) específico a cada caso a título de comissões 

e publicidade. A Requerente, está cumprindo com a obrigação contratual, 

quitando seus débitos mensalmente. Ocorre, Nobre Excelência que no 

contrato formal firmado entre as partes, existem cláusulas, que são 

passíveis e que necessitam urgentemente de revisão, pois afrontam o 

princípio do direito consumerista. O contrato apresenta desconformidade, 

ilicitude, são dotados de tirania a favor da Requerida (parte mais forte) 

com juros abusivos cumulada com correção monetária. Insta reiterar 

Excelência, que todos os fatos elencados na exordial estão devidamente 

comprovados nos documentos em anexo. O fato é tão danoso ao 

consumidor que no momento em que Requerente assinou o contrato não 

se deu conta de que colocaria, com o passar dos anos, o alimento da sua 

família em risco, pois no decorrer dos reajustes as parcelas estão se 

tornando impagáveis, sendo necessário retirar o sustento da mesa para 

manter o pagamento em dia. Ilustre Julgador, não é justo que um pai de 

família, que sonhou com a casa própria, com o imóvel próprio, com a fuga 

do tão temeroso aluguel, tenham seus projetos destruídos devido à má fé 

da Requerida em prol do Requerente. O mais grave, Excelência é que 

conforme se passam os meses, as parcelas a serem pagas estão ficando 

impagáveis, pois devido a aplicação dos juros sobre juros cumulada com 

correção monetária, cláusulas abusivas e práticas lesivas, o Requerente 

provavelmente se obrigará a entregar o imóvel a Requerida, inclusive 

perdendo todos os valores por ele, tão custosamente já pagos, caso não 

nenhuma atitude por este juízo. Excelência, o Requerente não tem 

interesse em se desfazer do imóvel, quer garantir a moradia familiar e 

assim concretizar o sonho da casa própria, mas infelizmente isso não 

será possível, caso não seja revisto todos os fatores abaixo elencados 

(...)” [sic – Doc. Id. 11037388]. Em razão disso, requer, liminarmente, “nos 

termos do art. 300 do CPC, seja concedida a Tutela de Urgência para 

determinar a autorização aos requerentes para depositarem mensalmente 

em juízo, o valor das parcelas mensais tão somente com a correção 

monetária calculada pelo índice do IGPM, sem as incidências dos Juros 

abusivos (tais quais expostos nas cláusulas de acréscimos), antecipando 

parcialmente os efeitos da tutela final” [sic – Doc. Id. 11037388]. Atribuiu à 

causa o valor de R$ 15.524,52 (quinze mil quinhentos e vinte e quatro 

reais) e, aduzindo não possuir condições de efetuar o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, pugnou também pela concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita. A inicial veio instruída com procurações, 

declarações de hipossuficiência financeira e cópias digitalizadas dos 

documentos pessoais da autora (Docs. Id. 11037546 e 11037531), do 

contrato “sub judice” (Doc. Id. 11037518), de comprovantes de pagamento 

das parcelas avençadas (Doc. Id. 11037524) e planilha de cálculos com 

os valores efetivamente pagos e aqueles que a autora entende como 

devidos (Doc. Id. 11037588). É a síntese necessária. Decido. De início, 

analisando detidamente os autos, denota-se que o valor atribuído à causa 

está equivocado, pois não corresponde à pretensão econômica visada 

pelos autores com o ajuizamento da ação. Conforme disposto no art. 292, 

“caput”, do CPC, o valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será: “I – na ação de cobrança de dívida, a soma 

monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de 

outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; II – na 

ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida; (...) V – na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI – na ação em 

que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles;” [sic]. Assim, considerando que o valor do contrato 

“sub judice” é de R$ 60.720,00 (sessenta mil e setecentos e vinte reais – 

Doc. Id. 11037518), que a autora requereu a condenação da ré ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano morais e de 

repetição de indébito calculada sobre R$ 367,94 (quatrocentos e 

cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos – Doc. Id. 11037588), à 

luz do disposto nos arts. 292, “caput”, I, II, V, VI e § 3º, do CPC, de ofício, 

corrijo o valor atribuído à causa (R$ 15.000,00) para R$ 66.455,88 

(sessenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito 

centavos)[1] e determino as devidas retificações junto ao sistema 

informatizado “PJe”. Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, em 

que pesem as razões esposadas pela autora, a simples declaração formal 

de que não possui condições de pagar as custas processuais não é 

absoluta, podendo ser relativizada diante do caso concreto (nesse 

sentido, STJ: AgRg no REsp nº 141.426/MG, Relator: Ministro Luís Felipe 

Salomão, 4ª Turma, j. 24.4.2012, p. 27.4.2012). Na espécie, cabe observar 

o disposto no art. 5º, LXXIV, da CF, uma vez que o pedido da autora foi 

embasado em singela alegação de hipossuficiência financeira (Docs. Id. 

11037566), não havendo nos autos documentos que comprovem o atual 

rendimento mensal da autora ou a sua real situação econômica. Diante do 

exposto, com fundamento nos artigos 5º, LXXIV, da CF c.c. 98, “caput” (a 

“contrario sensu”), 321, “caput”, do CPC e em observância às orientações 

da CGJ (ofícios circulares nº 341/2013-CSC/CGJ e 708/2013-CSC/CGJ), 

indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora, 

por não estar comprovada sua hipossuficiência financeira, facultando-lhe, 

em 15 (quinze) dias, complementarem a inicial com o comprovante de 

recolhimento das custas e taxas processuais. Cumpra-se e intimem-se. 

Sinop/MT, 13 de março de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito [1] 

R$ 60.720,00 (contrato “sub judice”) + R$ 5.000,00 (danos morais) + R$ 

735,88 (repetição de indébito) = R$ 66.455,88.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013137-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CASAGRANDE OAB - MT0021925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, autorizada pelo artigo 152, inc. VI do CPC e Provimento 56/07 – 

CGJMT, que reitero a intimação do advogado da parte autora para, no 

prazo de 05 dias, manifestar acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça (ID 11220535), bem como para recolher a complementação da 

diligência requerida pelo Oficial de Justiça, por meio de guia disponibilizada 

no portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao) ou pela 

Central de Mandados desta comarca, nos termos do Prov. n. 07/2017-CGJ, 

posteriormente juntando aos autos a guia e comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006741-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FANTINATTI DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COSME ALVES DO AMARAL (EXECUTADO)

MAURO AMORIM DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que REITERO a intimação do(a) advogado(a) do(a) 

autor(a) para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que 

entender de direito sobre a devolução da(s) correspondência(s) de 

citação pelo(s) motivo(s) “Ausente” (ID 11529987 e 11529982). Caso 

deseje a expedição de mandado judicial, proceda ao pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, a qual deverá ser recolhida por meio de 

guia disponível no site do TJMT, nos termos do Provimento nº 7/2017 – 

CGJ, posteriormente juntando aos autos a guia e o comprovante de 

depósito para expedição de mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008800-79.2017.8.11.0015

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021916/3/2018 Página 366 de 543



Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEN10 TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que REITERO a intimação do advogado do autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, cumprir à determinação constante no Id 

11440430, mais precisamente para complementar a inicial com o 

comprovante da notificação extrajudicial da devedora.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004157-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ZAMONER (EXECUTADO)

 

Certifico, ante a manifestação juntada aos autos no evento ID 12243453, 

autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, intimo o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no prazo de 

5 dias, proceder ao pagamento da diligência do Oficial de Justiça 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 após 

juntar aos autos a guia e comprovante de pagamento, para posterior 

expedição do mandado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000991-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PEREIRA ROCHA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Pje nº 1000991-04.2018.8.11.0015. Autora: Silvana Pereira Rocha dos 

Santos. Réu: Município de Sinop. Cuida-se de ação de ação de 

indenização por danos morais ajuizada através do sistema informatizado 

“PJe” em 12.2.2018 por Silvana Pereira Rocha dos Santos em face do 

Município de Sinop/MT. Não obstante, compete ao juízo da 6ª Vara da 

comarca de Sinop processar e julgar os feitos onde seja parte, 

interessada ou interveniente as Fazendas Públicas federal, estadual ou 

municipal, bem como as cartas precatórias cíveis, consoante Quadro de 

Competências da CGJ/MT (atualizado até 07.7.2015). Nessa situação, em 

observância aos princípios da economia e da celeridade processual, à luz 

do disposto no art. 8º do CPC, determino a remessa dos autos ao juízo da 

6ª Vara Cível local, com as devidas anotações no sistema informatizado 

“PJe”. Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 14 de março de 2018. Mario 

Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011163-39.2017.8.11.0015

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:

NATUAGRO COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CLARA ZERBATO OAB - MT23015/O-O (ADVOGADO)

 

Certifico, em cumprimento à sentença Id 11616328, intimo o advogado do 

autor para, no prazo de 05 dias, indicar os dados bancários para 

levantamento do montante depositado nos autos pelo requerido.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 176178 Nr: 11848-39.2012.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENALDO LOURENÇO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 23.10.2017 (f. 105), 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 23.10.2017 e, portanto, 

há mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e impulso necessário.

 Em prosseguimento, defiro os pedidos formulados pela autora em 

29.3.2017 e 27.9.2017 (fls. 76 e 80/104, respectivamente) e determino a 

busca do atual endereço do réu junto aos bancos de dados à disposição 

do juízo, procedendo-se a citação, nos termos dos arts. 247 e 249 do 

CPC.

Frustrada a tentativa de citação pessoal, cite-se por edital, com prazo de 

20 (vinte) dias.

 Caso o réu, devidamente citado por edital, não apresente resposta, desde 

já, com fundamento no art. 72, II, do CPC, nomeio-lhe curador especial, um 

dos defensores públicos atuantes nesta comarca, que deverá ser 

intimado para seu mister, observando-se o disposto no art. 5º da LCE nº 

146/2003.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 160361 Nr: 7747-90.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL ANDRASAR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN JONYS NETO ORTIZ VANDERLINDE - 

ME, ALLAN JONYS NETO ORTIZ VANDERLINDE, ANDREIA SZWED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO DRAUZIO SARRA - 

OAB:95057/SP, JANI ROSA LANDO - OAB:10137 OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 104), 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 21.9.2017 e, portanto, há mais de 100 (cem) dias, passo à 

sua análise e impulso necessário.

 Dando prosseguimento, em observância ao disposto no artigo 517 c.c 

771, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido formulado pela exequente 

em 19.4.2017 (f. 102) e determino seja expedida certidão de trânsito em 

julgado da decisão proferida em 05.4.2016 (f. 76) para protesto.

Por conseguinte, determino à exequente, em 05 (cinco) dias, apresentar 

planilha atualizada dos cálculos da dívida, bem como promover os atos e 

diligências que lhe incumbem, indicando bens dos devedores, passíveis de 

penhora ou, não havendo bens penhoráveis, manifestar-se nos termos do 

art. 921, III, do CPC.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 155563 Nr: 2846-79.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA ATIBAIA LTDA, JULIANO 

ALEXANDRE RIEPE, MARIA ALINY VALERIANO LISBOA RIEPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11726/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, 

THALES DEMARCHI DA SILVA - OAB:24131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JUNIOR - 

OAB:MS/6.877, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro 

material.Em que pesem as razões da embargante, da leitura da sentença, 

constata-se a inexistência da alegada omissão, porquanto houve 

expressa manifestação acerca da CPR nº 022/2009 (f. 62), que subsidia a 

pretensão da embargante, declarando o Juízo que “a CPR que instituiu o 

crédito da embargante reproduz o texto legal, isto é, que o penhor sobre a 

colheita pendente ou em via de formação (2009/2010) abrangeria a 

imediatamente seguinte (2010/2011), no caso de frustrar-se ou ser 

insuficiente a que se deu em garantia” [sic], ressaltando, ainda, a 

inexistência de óbice para a constituição de novo penhor sobre a safra 

futura.Resta evidente, no caso, pela leitura das razões da embargante, 

seu nítido intento de reagitar a matéria de mérito já ampla e 

fundamentadamente decidida na sentença, buscando a modificação do 

entendimento do julgador, pretensão inviável por via dos aclaratórios, 

cabendo à parte lançar mão do instrumento processual adequado.Diante 

disso, rejeito os embargos de declaração opostos pela embargante, 

mantendo integralmente a sentença proferida em 18.01.2018 (fls. 

172/174).Decorrido o prazo legal, havendo recurso de apelação por 

qualquer das partes, ouvido o apelado, em observância ao artigo 1.010, §§ 

1º e 3º, do CPC, remetam-se os autos ao e. TJMT.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 202555 Nr: 4971-15.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORIO MAKARUK - ME, VITÓRIO MAKARUK, 

SOLANGE CRISTINA KOVALSKI MAKARUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABRIEL PERSZEL 

NETO - OAB:15315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Segundo consta dos autos, a exequente, devidamente intimada, na 

pessoa de seu advogado (fls. 58/59), e pessoalmente (fls. 61/61v), para 

promover os atos e diligências que lhe competem, deixou transcorrer “in 

albis” o prazo concedido para dar andamento ao feito, conforme 

certificado pela escrivã em 09.3.2018 (f. 62).

Diante disso, resta caracterizado o abandono da causa pela exequente, 

razão pela qual declaro extinto o processo, nos termos do art. 485, III, § 1, 

do CPC.

 Eventuais custas e despesas processuais remanescentes pela 

exequente.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 220317 Nr: 18545-08.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE COMPENSADOS SÃO JOSÉ 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:3065/MT, LETICIA PEREIRA - OAB:18291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 22.8.2016 (f. 29), que determinou a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da executa até 

o limite de R$ 25.574,73 (vinte e cinco mil setecentos e setenta e quatro 

reais e setenta e três centavos).

Segundo consta dos autos, o exequente, devidamente intimado, na 

pessoa de seu advogado (fls. 34/36), para promover os atos e diligências 

que lhe competem, deixou transcorrer “in albis” o prazo concedido para 

apresentar memória discriminada e atualizada dos cálculos da dívida, bem 

como indicar bens da devedora, passíveis de penhora ou, não havendo 

bens penhoráveis, manifesta-se nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC.

Em 16.3.2017 (f. 37), o exequente foi intimado pessoalmente no endereço 

fornecido ao juízo, contudo, a carta de intimação retornou com o aviso de 

recebimento informado “mudou-se” conforme certificado pela escrivã em 

08.8.2017 (f. 38).

Pois bem, não obstante a mudança de endereço do exequente, 

presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço, 

conforme preceitua o art. 274, parágrafo único, do CPC.

 Diante disso, resta caracterizado o abandono da causa pelo exequente, 

razão pela qual declaro extinto o processo, nos termos do art. 485, III, § 1, 

do CPC.

 Eventuais custas e despesas processuais remanescentes pelo 

exequente.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 246984 Nr: 16494-87.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVINIO PUCIENIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STO - SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍNTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:OAB/MT 8011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 54), 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, portanto, 

há mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e impulso necessário.

 Dando prosseguimento, em 02.8.2016 (f. 38) foi designada audiência de 

conciliação para o dia 27.9.2016, devendo a ré ser citada com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

 Não obstante, as tentativas de citação da ré, restaram infrutíferas, 

conforme certificado pela escrivã em 25.9.2017 (f. 53), tendo o exequente 

em 18.10.2016 e 08.3.2017 (fls. 44 e 49, respectivamente) requerido a 

citação da ré por edital.

 Pois bem. Em que pesem os pedidos do exequente, é cediço que 

previamente a citação por edital, é necessário o esgotamento das 

tentativas de localização do devedor, para não caracterização de nulidade 

do ato processual (nesse sentido, TJRS: Ap. 70063120588, Relator: Alzir 

Felippe Schimtz, 8ª câmara cível, j. 21.5.2015, p. 26.5.2015).

Diante disso, determino seja efetuada a busca do atual endereço da ré e 

de seus sócios, “Sidnei Santos Torres” e “Andrea Cristina Rodrigues 

Torres” (extrato anexo), junto aos bancos de dados à disposição do juízo, 

procedendo-se nos termos dos arts. 247 e 249 do CPC.

Frustradas as tentativas de citação pessoal, cite-se por edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias.

 Caso a executada, devidamente citada por edital, não apresente 

resposta, desde já, com fundamento no art. 72, II, do CPC, nomeio-lhe 

curador especial, um dos defensores públicos atuantes nesta comarca, 

que deverá ser intimado para seu mister, observando-se o disposto no art. 

5º da LCE nº 146/2003.

Com a resposta diga o exequente em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 263318 Nr: 5584-64.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOBER MISTURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA, JAMES MATTEW MERRIL, CARLOS NATANIEL 

WANZELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 
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OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA ALTOÉ - OAB:OAB MT 16.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 308), 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 20.9.2017 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 Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 226795 Nr: 3793-94.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN SIDNEY RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 16.940-E, RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - 

OAB:4962-B, VOLMIR RUBIM - OAB:OAB/MT 13.078, WILSON ISAC 

RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 Certifico que o recurso de apelação interposto pela parte requerente às 

fls. 64/69 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) requerido(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.: 236075 Nr: 9485-74.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BONSUCESSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR LIMA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito, especialmente para apresentar termo de acordo para 

homologação, nos termos da decisão de f. 92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 84389 Nr: 1828-62.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERITON JOÃO KOSOUSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODOPEL COMERCIAL DOBRI DE PETRÓLEO 

LTDA. (AUTO POSTO CODOPEL), VALDEMIR JOSÉ DOBRI, CARLOTE 

PREDIGER DOBRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:OAB-MT 19.727-O, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476, ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:8.341

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO a parte autora para, no prazo de 05 dias, 

se manifestar acerca das cartas precatórias devolvidas e juntada nos 

autos, bem como dar prosseguimento ao feito. Caso requeira cumprimento 

por mandado ou carta precatória, deverá, concomitantemente, recolher a 

guia de diligência ou preparo extraída do site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 80466 Nr: 8785-16.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMOTORES LTDA. - TCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIRMINO NAVARRO, GERTRUDES FERNANDES 

NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, JADERSON SILVA BENTO - OAB:18153-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) MARCIO SILVA DA 

COSTA – 24.176/MT” que retirou estes autos em CARGA RÁPIDA a 

devolver imediatamente na Secretaria, nos termos do artigo 363 da 

CNGC/MT – “... § 3º A devolução do processo pelo advogado, na hipótese 

prevista no art. 363 da CNGC, deverá ocorrer até o encerramento do 

expediente forense em que houve a sua retirada, sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234, do CPC.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 198154 Nr: 1131-94.2014.811.0015

 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): LEMES PEREIRA COSMÉTICOS E PERFUMARIA 

LTDA - ME, ROSANE LEMES DA SILVA PEREIRA, LUIZ FERNANDO LEMES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA PAULI LEITÃO - 

OAB:OAB/MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que foram expedidos os alvará n. 389453-3/2018 e 

389455-P/2018, em favor do Exequente, enviado eletronicamente ao setor 

de Depósitos Judiciais do TJMT, devendo a parte interessada acompanhar 

o pagamento pelo site do TJMT - depósitos judiciais - consulta pública de 

alvarás.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 170593 Nr: 5679-36.2012.811.0015

 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): ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT, WILSON 

ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO a parte AUTORA/Exequente para, em 05 

dias, querendo, manifestar-se acerca da petição do Executado às fls. 

110/111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 130428 Nr: 9644-90.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. S. MADEIRAS LTDA, NESTOR MIGUEL 

WERLANG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN PANKOWSKI - 

OAB:255405, RAFAEL CÂNDIDO DE OLIVEIRA - OAB:306.653 OAB/SP, 

REALSI ROBERTO CITADELLA - OAB:47.925, ULISSES DUARTE JÚNIOR 

- OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MASCHIO - 

OAB:5955-B/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, considerando o decurso do prazo requerido à f. 188 

pelo autor, INTIMO-O para, em 05 dias, dar prosseguimento ao feito 

cumprindo a decisão de f. 182, bem como manifestar-se acerca da petição 

juntada nas fls. 189/191.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 198154 Nr: 1131-94.2014.811.0015

 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): LEMES PEREIRA COSMÉTICOS E PERFUMARIA 

LTDA - ME, ROSANE LEMES DA SILVA PEREIRA, LUIZ FERNANDO LEMES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA PAULI LEITÃO - 

OAB:OAB/MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO a Exequente para, em 05 (cinco) dias, 

apresentar planilha atualizada dos cálculos da dívida, abatendo do crédito 

exequendo o valor penhorado em 02.8.2016 (fls. 100/103), razão pela 

qual, relego a análise do pedido para após à apresentação do saldo 

remanescente, nos termos da decisão judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 124780 Nr: 3993-77.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE REZENDE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO BRAGATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 06.02.2017 (f. 77), que determinou a 

intimação da exequente para promover os atos e diligências que lhe 

incumbem, visando a remoção dos veículos cuja penhora foi determinada 

em 18.3.2016 (f. 65).

Em 22.02.2017 (f. 81), a exequente limitou-se a requerer a expedição de 

carta precatória para as comarcas de Araruna/PR e Cianorte/PR “para que 

seja designada data para praça/leilão dos veículos penhorados” [sic].

Não obstante, conforme disposto no art. 839, “caput”, do CPC, 

“considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos 

bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas ao 

mesmo tempo” [sic].

Assim, à luz do referido dispositivo legal, em que pese já lançado o 

registro de penhora das caminhonetes de placas MWG-6580 (f. 72) e 

ACX-2777 (f. 73) no sistema “Renajud”, a penhora dos veículos ainda não 

está efetivamente aperfeiçoada, restando pendentes a apreensão e 

depósito dos bens em poder do exequente, mercê do art. 840, II, § 1º, do 

CPC.

Nessa situação, revela-se inoportuno e insubsistente o pedido formulado 

pela exequente (designação de “data para praça/leilão dos veículos 

penhorados” – sic, f. 81), razão pela qual, indefiro-o e determino à 

credora, em 05 (cinco) dias, promover os atos e diligências que lhe 

incumbem, visando a remoção dos referidos veículos, sob pena de baixa 

da anotação de penhora lançada em 18.3.2016 (fls. 72/73).

Outrossim, após a apreensão e depósito dos bens em poder do 

exequente, deverão ser alienados na forma do art. 879, II, do CPC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 93056 Nr: 96-12.2008.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO BUENO BOGO, MARLI TEREZINHA DA SILVA 

BOGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, PEDRO DIAS DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT

 Reporto-me à sentença proferida em 14.12.2016 (fls. 108/110), que 

declarou a aquisição de propriedade, pelo instituto da usucapião, do imóvel 

objeto da ação, registrado sob a matrícula nº 55.343, do CRI local, em 

favor dos autores e, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em 10 % (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa.

Não obstante, os autores em 19.7.2017 (f. 120), manifestaram-se, 

limitando-se a apresentar planilha atualizada de cálculos da dívida e 

indicando conta bancária para depósito dos valores correspondentes aos 

honorários advocatícios.

Pois bem, em análise ao demonstrativo de débito apresentado pelos 

autores em 19.7.2017 (f. 121), constata-se que a planilha está incompleta, 

com diversas inconsistências quanto à discriminação dos valores, pois 

não traz qual o valor total e atualizado dos honorários advocatícios 

devidos, apenas consubstancia-se em demonstrar o valor atualizado da 

causa.

Embora os autores tenham indicado conta bancária para depósito dos 

valores referentes os honorários advocatícios, sequer fundamentaram 

seus argumentos jurídicos e seu pedido para o cumprimento de sentença, 

conforme preceitua o artigo 523, “caput” e § 1º do CPC.

Diante disso, à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade e 

proporcionalidade, faculto ao advogado Felício José dos Santos, OAB/TO 

nº 3.375, em 05 (cinco) dias, apresentar cálculos da dívida sem as 

referidas inconsistências e, indicar, sobretudo, qual o valor total do seu 

crédito, bem como fundamentar juridicamente o pedido inerente à fase de 

cumprimento de sentença.

Considerando que o crédito exequendo é unicamente de verbas 

honorárias, promovam-se às devidas retificações à fase de cumprimento 

de sentença junto ao sistema informatizado “Apolo” e na capa dos autos, 

incluindo o advogado Felício José dos Santos, OAB/TO nº 3.375, como 

credor e, excluindo do polo passivo da lide o réu Pedro Dias da Costa, 

conforme já determinado na sentença proferida em 14.12.2016 (fls. 

108/110).

Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001786-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BOCCHI E FABIAN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BEVILAQUA (EXECUTADO)

CACIANO BEVILAQUA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Execução nº 1001786-10.2018.8.11.0015. Exequente: Bocchi e Fabian 

Ltda – EPP (Soyagro Insumos Agrícolas). Executados: Caciano Bevilaqua 

e Rodrigo Bevilaqua. Reporto-me à decisão proferida em 12.3.2018 (Doc. 

Id. 12170173), que facultou à exequente, em 15 (quinze) dias, 

complementar a petição inicial, comprovando a sua legitimidade ativa para 

executar a CPR nº 0004/2017 (Doc. Id. 12135629), apresentar cópia 

atualizada da matrícula nº 42.013 do CRI da comarca de Sorriso/MT, 

acompanhada de laudo de avaliação do referido imóvel urbano (lote), ou 

indicar outro imóvel em garantia do juízo, bem como comprovar a 

legitimidade passiva do executado Rodrigo Bevilaqua. Em 13.3.2018 (Doc. 
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Id. 12199431), a exequente reiterou sua legitimidade para figurar no polo 

ativo da ação; apresentou cópia atualizada da matrícula do imóvel urbano 

(lote) com 575,42 m² (quinhentos e setenta e cinco metros quadrados e 

quarenta e dois centímetros quadrados), localizado no loteamento Costa 

Brava Residencial Prime, na cidade de Sorriso/MT, matrícula nº 42.013 no 

respectivo CRI (com valor de liquidação forçada para venda avaliado em 

R$ 412.337,00); visando reforçar a caução ao juízo, ofereceu em garantia 

também o imóvel rural (área de terras), com 225 ha (duzentos e vinte e 

cinco hectares), descrito na matrícula nº 1.033 do CRI da comarca de Feliz 

Natal/MT, de propriedade de Rafaela Tereza Valdameri, com valor de 

liquidação forçada para venda avaliado em R$ 1.869.885,00 (um milhão, 

oitocentos e sessenta e nove mil oitocentos e oitenta e cinco reais), e 

manifestou-se pela exclusão do executado Rodrigo Bevilaqua do polo 

passivo da ação. A petição veio instruída com comprovante de baixa do 

endosso do crédito “sub judice” à empresa FMC Química do Brasil Ltda 

(Doc. Id. 12199494), laudos de avaliação e cópias atualizadas das 

matrículas nº 1.033 do CRI da comarca de Feliz Natal/MT (Doc. Id. 

12199566 e 12199596) e 42.013 do CRI da comarca de Sorriso/MT (Doc. 

Id. 12199588 e 12199638), termo de autorização e cópia dos documentos 

pessoais da proprietária do imóvel rural (área de terras) oferecido em 

garantia, Rafaela Tereza Valdameri (Doc. Id. 12199640/12199673). É a 

síntese necessária. Decido. Consta que em 18.10.2017 o executado 

Caciano Bevilaqua emitiu em favor da exequente Bocchi e Fabian Ltda – 

EPP (Soyagro Insumos Agrícolas) a Cédula de Produto Rural nº 0004/2017 

(Doc. Id. 12135629) tendo por objeto a entrega de 2.700.000 kg (duas mil e 

setecentas toneladas) de soja, padrão CONCEX, não modificada 

geneticamente, com tolerância de até 14% (catorze por cento) de 

umidade, 1% (um por cento) de impurezas e 6% (seis por cento) de 

avariados/ardidos, com vencimento em 28.02.2018 (entrega de 10.01.2018 

a 28.02.2018), a ser plantada no imóvel rural “Fazenda Bandeirantes”, 

registrado sob a matrícula nº 64.050 do CRI local, “destacado do lote 

Manitsuá-Missu” situado no Município de Santa Carmem - MT, área total de 

5.184,8017 hectares, sendo 977,49 hectares agricultáveis” [sic, Doc. Id. 

12135629]. Entretanto, o executado não cumpriu com as obrigações 

avençadas e deixou de entregar a coisa (soja) à credora, mediante 

depósito da coisa (soja) “limpo e seco no armazém da Nidera Sementes, 

localizado na Rodovia MT 422 Km 3,4, no município de Santa Carmem MT” 

[sic, Doc. Id. 12135629], no prazo avençado, sendo que, conforme 

relatado na inicial, o devedor está colhendo e desviando os grãos de soja 

da safra objeto da CPR nº 0004/2017. Pois bem. Quanto ao pedido liminar, 

a exequente não pretende garantir a existência de bens suficientes para 

saldar eventual crédito, mas sim o adimplemento das obrigações 

pactuadas na Cédula de Produto Rural nº 004/2017 (Doc. Id. 12135629), 

sendo adequada a constrição judicial pleiteada. Isso porque, uma vez 

avençada a obrigação de entrega de coisa incerta (soja), a exequente não 

é obrigada a receber prestação diversa daquela contratada na CPR nº 

0004/2017, ainda que mais valiosa, em consonância com o disposto no art. 

313 do Código Civil, in verbis: “Art. 313. O credor não é obrigado a receber 

prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa” [sic]. 

Ademais, nos termos do art. 16 da Lei nº 8.929/1994, “a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, promovida pelo credor, não 

ilide posterior execução, inclusive da hipoteca e do penhor constituído na 

mesma cédula, para satisfação do crédito remanescente” [sic]. Ou seja, a 

própria lei regulamentadora da CPR prevê a possibilidade de busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente – in casu, soja – previamente 

à execução do título extrajudicial, restando caracterizada a 

verossimilhança das alegações formuladas na petição inicial e a 

probabilidade do direito da exequente (CPC 300, “caput”, “in limine”). Por 

sua vez, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se 

consubstancia no fato de que já decorreu o vencimento da obrigação e o 

devedor ainda não entregou a coisa (soja) – produto perecível – à 

exequente, sendo que já colheu boa parte da safra objeto da CPR 

0004/2017, conforme demonstrados pelas fotos que instruem a inicial 

(Docs. Id. 12135773/12135958). Além disso, não há que se falar em perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, do CPC), pois a 

exequente ofereceu em caução o imóvel urbano (lote) descrito na 

matrícula nº 42.013 do CRI da comarca de Sorriso/MT, com valor de 

liquidação forçada para venda avaliado em R$ 412.337,00 (quatrocentos e 

doze mil trezentos e trinta e sete reais – Doc. Id. 12199638), e o imóvel 

rural (área de terras) descrito na matrícula nº 1.033 do CRI da comarca de 

Feliz Natal/MT, com valor de liquidação forçada para venda avaliado em R$ 

1.869.885,00 (um milhão oitocentos e sessenta e nove mil oitocentos e 

oitenta e cinco reais – Doc. Id. 12199596), totalizando garantias 

equivalentes a R$ 2.282.222,00 (dois milhões, duzentos e oitenta e dois 

mil, duzentos e vinte e dois reais), suficientes para garantia o 

ressarcimento de eventuais danos à parte contrária, nos termos do art. 

300, § 1º, do CPC. Acerca do oferecimento de bens imóveis em caução 

real, oportuno salientar que sua efetivação será mediante o registro de 

hipoteca judicial na matrícula do imóvel, consoante entendimento 

jurisprudencial do TJMT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - OFERECIMENTO DE CAUÇÃO 

CONSISTENTE EM BEM IMÓVEL - DETERMINAÇÃO QUE SE FAÇA POR 

HIPOTECA E REGISTRO - PRETENSÃO QUE A CAUÇÃO DO IMÓVEL SEJA 

APENAS AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - RECURSO 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Ofertado bem imóvel como caução 

durante o trâmite processual por se tratar de garantia do domínio, do 

direito de propriedade na sua integridade, a formalização do instituto deve 

ocorrer por meio de hipoteca” [sic] – TJMT: AI nº 79/2016, Relatora: Desª. 

Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara Cível, j. 20.4.2016. Diante de 

todo o exposto, comungando do referido entendimento jurisprudencial, 

preenchidos os requisitos legais, com fundamento nos arts. 300, “caput”, 

§ 1º e seguintes, do CPC c.c. 167, I, “2”, da Lei nº 6.015/1973 (LRP), 

acolho a oferta dos imóveis urbano (lote) e rural (área de terras) em 

caução real, mediante registro de hipoteca judicial às margens das 

respectivas matrículas nº 42.013 do CRI da comarca de Sorriso/MT e 

1.033 do CRI da comarca de Feliz Natal/MT, e concedo, liminarmente, a 

tutela cautelar pleiteada e determino a busca e apreensão de 33.113 (trinta 

e três mil cento e treze) sacas de sessenta quilos (equivalentes ao total 

de 1.986.780 kg – um milhão, novecentos e oitenta e seis mil, setecentos e 

oitenta quilos) de soja granel, padrão CONCEX, não modificada 

geneticamente, com tolerância de até 14% (catorze por cento) de 

umidade, 1% (um por cento) de impurezas e 6% (seis por cento) de 

avariados/ardidos, safra 2017/2018, devendo a medida ser cumprida no 

imóvel rural “Fazenda Bandeirantes”, registrado sob a matrícula nº 64.050 

do CRI local, bem como nos armazéns indicados na petição inicial 

(“COFCO, VALE DO VERDE, E AGRO NORTE ARMAZÉNS GERAIS” – sic - 

Doc. Id. 12135415, f. 05), em relação à soja porventura depositada em 

nome de terceiros, desde que provenientes da referida fazenda e safra 

(2017/2018), objeto da Cédula de Produto Rural nº 0004/2017 (Doc. Id. 

12135629). Em prosseguimento, à luz do disposto nos arts. 806, § 1º, 811, 

“caput” e 813, “caput”, do CPC, cite-se o executado para, em 15 (quinze) 

dias, entregar à exequente 33.113 (trinta e três mil cento e treze) sacas 

de sessenta quilos (equivalentes ao total de 1.986.780 kg – um milhão, 

novecentos e oitenta e seis mil, setecentos e oitenta quilos) de soja granel, 

padrão CONCEX, não modificada geneticamente, com tolerância de até 

14% (catorze por cento) de umidade, 1% (um por cento) de impurezas e 

6% (seis por cento) de avariados/ardidos, safra 2017/2018, conforme 

avençado na Cédula de Produto Rural – CPR nº 0004/2017 (Doc. Id. 

12135629), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até 

o limite de 200 (duzentos) salários mínimos. Em observância ao art. 167, I, 

“2”, da Lei nº 6.015/73 (LRP), lavrem-se os respectivos termos de 

hipoteca para lançamento dos registros às margens das matrículas nº 

42.013 do CRI da comarca de Sorriso/MT e nº 1.033 do CRI da comarca de 

Feliz Natal/MT, cabendo à exequente cumprir as diligências em 15 (quinze) 

dias, sob pena de suspensão dos efeitos da decisão liminar. Por fim, 

determino a exclusão de Rodrigo Bevilaqua do polo passivo da execução, 

com as devidas anotações junto ao sistema informatizado “PJe”. 

Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 14 de março de 2018. Mario Augusto 

Machado Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000484-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR TENROLLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOEL PRUDENCIO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000484-43.2018.8.11.0015 AUTOR: JAIR 
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TENROLLER RÉU: NOEL PRUDENCIO DE OLIVEIRA Vistos, etc... Defiro ao 

Autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Cite-se o Réu para 

integrar a relação processual. Designo audiência de conciliação para o dia 

02/05/2018, às 17:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do Fórum 

desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa 

do art. 334, § 8º do CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o 

disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão 

de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois 

meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência 

(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, o réu 

deverá contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o 

disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 77382 Nr: 5793-82.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JESUS DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER SALVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/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$ 303.006,71 (trezentos e três mil e seis 

reais e setenta e um centavos), fls. 128.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, e 

considerando que o feito tramita há uma década sem a localização de 

bens dos devedores, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 266568 Nr: 7424-12.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMA ORINI E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/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$ 8.261,11 (oito mil duzentos e sessenta e 

um reais e onze centavos), fls. 58.

 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 

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.: 38030 Nr: 822-25.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES MARIA CORONEL SANTOS CASPERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KILINMAK INDÚSTRIA COMÉRCIO E 

EXPORTAÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GISELLA DO 

SACRAMENTO - OAB:183.016/SP, TATIANA CRISTINA MEIRE DE 

MORAES - OAB:182.691/SP

 Processo nº 24/2004

Vistos, etc...

Oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando-lhe a devolução da carta 

precatória no estado em que se encontra.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 108.902,22 (cento e oito mil novecentos 

e dois reais e vinte e dois centavos), fls. 109.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo veículos em nome do executado, e considerando que o feito 

tramita há uma década sem a localização de bens dos devedores, com 

fundamento no art. 921, III do novo CPC, suspendo a execução e a 

prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 171468 Nr: 6554-06.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAS CENTER ACABAMENTOS DE 

INTERIORES LTDA - ME, ADELAR CLEITON ZANELLA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DOS SANTOS - 

OAB:MT-14.363, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6554-06.2012

VISTOS, ETC...

 Considerando o certificado às fls. 51 e 75 defiro o pedido de arresto 

formulado às fls. 93/96.

 Defiro o pedido de arresto e penhora/bloqueio on-line, nos termos do 

provimento CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 99.207,66 (noventa e nove 

mil, duzentos e sete reais e sessenta e seis centavos), fls. 97.

 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.

 Proceda a busca do endereço dos executados através dos sistemas 

disponíveis ao Poder Judiciário.

Após, cumpra-se o despacho inicial nos referidos endereços, 

expedindo-se o necessário.
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Restando infrutífera a diligência supra, determino a intimação do 

exequente para que requeira 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.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 122479 Nr: 1641-49.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE DE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO-SICREDI CELEIRO D

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONICONTRO & CIA LTDA., NORMA SUELI 

DAS NEVES NORTE BONICONTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 Processo nº 1641-49.2010

Vistos, etc.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 43.032,76 (quarenta e três mil e trinta e 

dois reais e setenta e seis centavos), fls. 210.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo veículos em nome dos executados, e considerando que o 

feito tramita há oito anos sem a localização de bens dos devedores, com 

fundamento no art. 921, III do novo CPC, suspendo a execução e a 

prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 231011 Nr: 6217-12.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MARTIN PAES DE BARROS

 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: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

5222

 VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 129.036,10 (cento e vinte e nove mil e 

trinta e seis reais e dez centavos), fls. 129.

 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 

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.: 88663 Nr: 6098-32.2007.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REI PARTS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E 

MOTORES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 4.388,22 (quatro mil trezentos e oitenta e 

oito reais e vinte e dois centavos), fls. 342.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, e 

considerando que o feito tramita há uma década sem a localização de 

bens dos devedores, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 86636 Nr: 4084-75.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILDO LUIZ TOMÉ DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE GOMES DE 

MEDEIROS - OAB:17.341-MT

 Vistos etc...

 Proceda-se a inserção do nome dos executados no rol de inadimplentes 

via SERASAJUD.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 17.714,03 (dezessete mil setecentos e 

quatorze reais e três centavos). fls. 161.

 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, e 

considerando que o feito tramita há uma década sem a localização de 

bens dos devedores, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021916/3/2018 Página 373 de 543



feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

 Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 229984 Nr: 6105-43.2015.811.0015

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DA AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISTELA INES KUFFEL QUAINI, CRISTIANO 

JOSÉ QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:MT/6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 7.421,06 (sete mil quatrocentos e vinte e 

um reais e seis centavos), fls. 110.

 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 

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.: 191764 Nr: 13392-28.2013.811.0015

 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): FREEDMAN PEREIRA DE ABREU

 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...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 18.768,51 (dezoito mil setecentos e 

sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos), fls. 92.

 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 

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.: 266462 Nr: 7375-68.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYANA FERREIRA FRANCO RODRIGUES 

MEI (THAY FRANCO HAIRSTYLIST), THAYANA FERREIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 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$ 25.705,89 (vinte e cinco mil setecentos e 

cinco reais e oitenta e nove 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 a 

executada, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome da executada, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em 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 da devedora, 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.: 96314 Nr: 3333-54.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA GAZZIERO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, 

SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 .Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, , no valor de R$ 

1.854.183,35 .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 CPC.Não havendo conta 

corrente ou aplicação em nome da executada, expeça-se o competente 

mandado de penhora, remoção e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para garantia da dívida.Recaindo a penhora em bem móvel, 

determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o § 2º do art. 840 do 

novo CPC, os bens penhorados somente serão depositados em poder da 

executada, com a expressa anuência do exequente ou nos casos de 

difícil remoção. Não sendo encontrados bens em nome da devedora, 

intimem-se as exequentes para que indiquem bens passiveis de 

penhora.Independentemente da segurança do juízo, intimem-se a 

executada para, querendo, no prazo de 15 dias, impugnar o cumprimento 

da sentença.Cumpra-se.Intime-se o executado para que proceda ao 

pagamento do débito em 15 dias, sob pena de aplicação da multa de 10% 

sobre o valor da condenação e mais honorários de 10%, ficando ciente 

que findo o prazo sem pagamento inicia-se automaticamente o prazo de 15 
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dias para o oferecimento de impugnação, conforme art. 525 do CPC. 

Quedando-se inerte, expeça-se o competente mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da 

dívida.Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver depositário judicial, 

como é o caso, os bens ficarão em poder do exequente, salvo nos casos 

de difícil remoção ou quando anuir o exequente, Não sendo encontrado o 

executado, proceda o Sr oficial de justiça de acordo com o que determina 

o art. 830 e § 1º do novo CPC, e o exequente o que determinam os 

parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 121877 Nr: 1036-06.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A DE NOVAES & CIA LTDA ME, JOAQUIM 

ARCANJO DE NOVAES, WEVLLEY PAULO CHAVES DE NOVAIS, ELVIRA 

CHAVES DE NOVAIS

 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.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 1.817.291,17 (um milhão novecentos e 

noventa e nove mil e vinte reais e vinte e nove centavos), fls. 169.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome da executada, e 

considerando que o feito tramita há oito anos sem a localização de bens 

dos devedores, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, suspendo a 

execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 205514 Nr: 7382-31.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL SCHENATTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:

 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$ 6.229,45 (seis mil duzentos e vinte e 

nove reais e quarenta e cinco centavos), fls. 76.

 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 

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 a 

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.: 38807 Nr: 1931-74.2004.811.0015

 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): ANTÔNIO CERRI VEIGA JÚNIOR, CARLA 

CRISTINA DE CARVALHO ANDRIELLI CERRI VEIGA

 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:

 Vistos, etc...

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 21.584,45 (vinte um mil quinhentos e 

oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), fls. 22.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, e 

considerando que o feito tramita há uma década sem a localização de 

bens dos devedores, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 270535 Nr: 10120-21.2016.811.0015

 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: CLEIFERSON COUTINHO SOUSA

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

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395

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

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Intimar o advogado do autor Dr. LUIS EDUARDO FERREIRA e da requerida 

Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA para que no prazo de cinco 

dias se manifestem e requeiram o que entenderem de direito sobre o ofício 

de fls. 485, oriundo da POLITEC/SINOP, o qual informa que o exame de 

lesão corporal do autor, agendado para o dia 30/11/2017, às 16h00mim, 

não foi realizado pelo não comparecimento da vítima em data e hora 

agendado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 275255 Nr: 13264-03.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MS 6.611

 Intimar a Dra. GABRIELA SEVIGNANI, advogada do autor, e o LUCIMAR 

CRISTINA GIMENES, advogada da ré, acerca do Ofício n. 174/2018 da 

Politec, fl. 106 dos autos, o qual informa que o exame de lesão corporal 
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do(a) autor(a), foi agendado para o dia 10 de abril de 2018, às 16h00mim, 

na Gerencia de Medicina Legal - POLITEC - Sinop, na Rua das Ipoméias 

esquina com Av. dos Jequitibás, 1.201, Setor Industrial Norte, devendo a 

autora no local, dia e hora, obrigatoriamente levar consigo os seguintes 

documentos: Cópia do Boletim de Ocorrência da época do acidente; 

Relatório do médico assistente da época do acidente; Documentação da 

instituição onde foi atendido com dia, hora e tempo de atendimento; Os 

exames da época do acidente, com laudo; Os exames atuais com laudo; e 

Parecer atual, detalhado, do médico assistente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 256036 Nr: 1409-27.2016.811.0015

 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: FABRICIO DE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Intimar a Dra. GABRIELA SEVIGNANI, advogada do autor, e FERNANDO 

CESAR ZANDONADI, advogado da ré, acerca do Ofício n. 175/2018 da 

Politec, fl. 186 dos autos, o qual informa que o exame de lesão corporal 

do(a) autor(a), foi agendado para o dia 11 de abril de 2018, às 16h00mim, 

na Gerencia de Medicina Legal - POLITEC - Sinop, na Rua das Ipoméias 

esquina com Av. dos Jequitibás, 1.201, Setor Industrial Norte, devendo a 

autora no local, dia e hora, obrigatoriamente levar consigo os seguintes 

documentos: Cópia do Boletim de Ocorrência da época do acidente; 

Relatório do médico assistente da época do acidente; Documentação da 

instituição onde foi atendido com dia, hora e tempo de atendimento; Os 

exames da época do acidente, com laudo; Os exames atuais com laudo; e 

Parecer atual, detalhado, do médico assistente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 107409 Nr: 14433-06.2008.811.0015

 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: RENATO TERUO KASSAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR AUGUSTO MARTINS DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clodoaldo Antonio Baía Herani - 

OAB:13.288, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544-A-MT, WALDIR 

ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:10.767 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, RAIMUNDO NETO SILVA - OAB:8831/MT, ULISSES 

DUARTE JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Intimar o advogado do requerido Dr. RAFAEL BARION DE PAULA para que 

acompanhe o cumprimento da carta precatória que será enviada via 

malote digital para o Cartório Distribuidor da Comarca de Claudia - 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 sejam 

realizadas diretamente naquela Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 41898 Nr: 6162-47.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO CORTONEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:Defens. Público

 Intimar o advogado do autor Dr. RENAN GARCIA BRUSCAGIN para que no 

prazo de cinco dias informe o atual endereço do requerido, a fim de 

possibilitar sua intimação para a audiência de conciliação designada para 

o dia 02/05/2018, às 16:00.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 273643 Nr: 12083-64.2016.811.0015

 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: JHENIFER MEG DA CRUZ ZAVODINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - OAB:13516 

- B, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Intimar o Dr. LUIS EDUARDO FERREIRA, advogado da autora, e LUCIMAR 

CRISTINA GIMENES, advogada da ré, acerca do Ofício n. 173/2018 da 

Politec, fl. 160 dos autos, o qual informa que o exame de lesão corporal 

do(a) autor(a), foi agendado para o dia 06 de abril de 2018, às 16h00mim, 

na Gerencia de Medicina Legal - POLITEC - Sinop, na Rua das Ipoméias 

esquina com Av. dos Jequitibás, 1.201, Setor Industrial Norte, devendo a 

autora no local, dia e hora, obrigatoriamente levar consigo os seguintes 

documentos: Cópia do Boletim de Ocorrência da época do acidente; 

Relatório do médico assistente da época do acidente; Documentação da 

instituição onde foi atendido com dia, hora e tempo de atendimento; Os 

exames da época do acidente, com laudo; Os exames atuais com laudo; e 

Parecer atual, detalhado, do médico assistente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 276625 Nr: 14039-18.2016.811.0015

 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: IVONI ISOLDE FISTAROL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT - 8506-

 Intimar o Dr. JONES EVERSON CARDOSO, advogado do autor, e LUCIMAR 

CRISTINA GIMENES, advogado da ré, acerca do Ofício n. 172/2018 da 

Politec, fl. 174 dos autos, o qual informa que o exame de lesão corporal do 

autor, foi agendado para o dia 04 de abril de 2018, às 16h00mim, na 

Gerencia de Medicina Legal - POLITEC - Sinop, na Rua das Ipoméias 

esquina com Av. dos Jequitibás, 1.201, Setor Industrial Norte, devendo a 

autora no local, dia e hora, obrigatoriamente levar consigo os seguintes 

documentos: Cópia do Boletim de Ocorrência da época do acidente; 

Relatório do médico assistente da época do acidente; Documentação da 

instituição onde foi atendido com dia, hora e tempo de atendimento; Os 

exames da época do acidente, com laudo; Os exames atuais com laudo; e 

Parecer atual, detalhado, do médico assistente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 128390 Nr: 7605-23.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESANDRO ROBERTO VIZOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT

 Intimar o advogado da devedora Dr. CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO para que 

no prazo de 15 dias cumpra a obrigação, nos termos como requerido na 

petição de fls. 563/568, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e mais honorários advocatícios em 10%, ficando ciente que 

findo o prazo sem pagamento inicia-se automaticamente o prazo de 15 

dias para o oferecimento de impugnação, conforme art. 525 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 128808 Nr: 8023-58.2010.811.0015
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEY ROSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT

 Intimar o advogado da devedora Dr. CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO para que 

no prazo de 15 dias cumpra a obrigação, nos termos como requerido na 

petição de fls. 590/595, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e mais honorários advocatícios em 10%, ficando ciente que 

findo o prazo sem pagamento inicia-se automaticamente o prazo de 15 

dias para o oferecimento de impugnação, conforme art. 525 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 93343 Nr: 397-56.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YURI YASHITO - 

OAB:16.250 OAB/MT, WESLEY MANFRIN BORGES - OAB:8867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:OAB/7670, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Intimar o advogado do autor Dr.WESLEY MANFRIM BORGES para que no 

prazo de cinco dias se manifeste e requeira o que entender de direito 

sobre a petição e comprovante de pagamento juntado às fls. 441/444.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 227783 Nr: 4293-63.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA MÁRCIA LEITÃO, CARMINE MONTEMURRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON TEODORO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT, VITOR MENDES NUNES FILHO - 

OAB:14037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARQUES CHAGAS 

- OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 

10.924

 Intimar o advogado das autoras Dr. MARCOS DE APARECIDO DE AGUIAR 

para que no prazo de cinco dias informe se suas constituintes 

comparecerão à audiência designada independente de intimação ou, no 

mesmo prazo informe nos autos o endereço completo(rua, nº, bairro, apto, 

cidade, cep) a fim de que seja expedido as intimações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 150988 Nr: 12110-57.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DE BARROS VARELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT, 

DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - OAB:12836/MT, LEANDRO 

PEREIRA DE MOURA - OAB:10788/MT

 Intimar o advogado da devedora Dr. CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO para que 

no prazo de 15 dias cumpra a obrigação, nos termos como requerido na 

petição de fls. 582/587, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e mais honorários advocatícios em 10%, ficando ciente que 

findo o prazo sem pagamento inicia-se automaticamente o prazo de 15 

dias para o oferecimento de impugnação, conforme art. 525 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 90766 Nr: 8154-38.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL SACONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FLORENTINO DA SILVA FILHO, GENESSI 

DE LURDES RICARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570, JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 7.576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON APARECIDO 

ROSSETO - OAB:12769

 Vistos etc...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 9.044,39 (nove mil e quarenta e quatro 

reais e trinta e nove 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 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 o 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 executados, e considerando 

que o feito tramita há uma década sem a localização de bens dos 

devedores, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, suspendo a 

execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 274969 Nr: 13060-56.2016.811.0015

 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: MACAN - INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARCOS MELOZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO REHDER CESAR - 

OAB:220833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B

 Intimar o advogado do autor Dr. MAURICIO ROHDER CESAR para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de intimação, nos 

bairros: São Cristovão e Jardim Primavera, 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 270055 Nr: 9817-07.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO JANGUAS DA CUNHA, MARIA HELENA LISBOA 

DA CUNHA, DANIELLI ANNA LISBOA DA CUNHA, MICHELLI LISBOA DA 

CUNHA, MIRIELLI LISBOA DA CUNHA, JOÃO EDUARDO LISBOA DA 

CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLV LISBOA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FERREIRA LIMA - 

OAB:18416/MT, MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - OAB:17868/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Com relação ao pedido da douta advogada das autoras determino que se 

oficie a seguradora solicitando-se que informe se o seguro cobriu as 

avarias decorrentes do acidente ocorrido com o veículo descrito e 

caracterizado no documento de fls. 257/259, que deverá fazer parte do 

ofício, bem como se existia franquia a ser paga, concedendo-lhe o prazo 

de 10 dias para a resposta, sob pena de multa nos termos do art. 77, § 2º 

do CPC. Em que pese as argumentações do douto advogado da requerida, 

a verdade é que neste momento só temos a versão dada pelas 

testemunhas da requerida, ficando este Magistrado ainda pendente de 

apreciar o que será dito pelas testemunhas arroladas pela autora. Dessa 

forma, com a juntada das cartas precatórias, no prazo máximo de 30 dias, 

determino que façam os autos cls. para decidir o presente pedido. 

Decidido o pedido formulado nesta audiência, concedo às partes o prazo 

de 15 dias, sucessivamente, iniciando-se pela autora, para que ofereçam 

suas alegações finais em forma de memorial. Com ou sem a juntada dos 

memoriais, façam-me os autos cls. para sentença. Dou os presentes por 

intimados em audiência. Nada mais para constar mandou o MM. Juiz que 

se encerrasse o presente termo que lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu ___________ (Anderson Shoji Manzano 

Nogami) Assessor, que o digitei. Eu __________________ (Vânia Maria 

Nunes da Silva) Escrivã Designada, que conferi e assino. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE DIREITOREQUERENTESADVOGADA DAS 

REQUERENTESREQUERIDOADVOGADO DO REQUERIDO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 90766 Nr: 8154-38.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL SACONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FLORENTINO DA SILVA FILHO, GENESSI 

DE LURDES RICARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570, JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 7.576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON APARECIDO 

ROSSETO - OAB:12769

 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.: 267347 Nr: 7958-53.2016.811.0015

 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: WALDEMAR BARBUIO - MADEIRAS EPP, SINOPEMA S/A 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOPEMA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS, WALDEMAR BARBUIO - MADEIRAS EPP

 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: CARLOS RICARDO BOSSA - 

OAB:OAB/MT 16.232

 Intimar o advogado do autor Dr. THIAGO VIZZOTTO ROBERTS para que 

no prazo de cinco dias diga se seu constituinte comparecerá à audiência 

designada para o dia 14/06/2018, às 15:00, independente de intimação ou, 

no mesmo prazo efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim 

de proceder o cumprimento do mandado de intimação, proximo ao bairro 

Camping Club, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 121877 Nr: 1036-06.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A DE NOVAES & CIA LTDA ME, JOAQUIM 

ARCANJO DE NOVAES, WEVLLEY PAULO CHAVES DE NOVAIS, ELVIRA 

CHAVES DE NOVAIS

 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....

A teor do disposto no art. 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.: 191764 Nr: 13392-28.2013.811.0015

 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): FREEDMAN PEREIRA DE ABREU

 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 o 

executado pessua 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.: 171468 Nr: 6554-06.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAS CENTER ACABAMENTOS DE 

INTERIORES LTDA - ME, ADELAR CLEITON ZANELLA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DOS SANTOS - 

OAB:MT-14.363, 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 dos devedores.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello
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 Cod. Proc.: 35569 Nr: 6253-74.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. JORGE E CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Vistos, etc.

Intime-se a executada para que se manifeste acerca da petição de fls. 

365/368 em cinco dias.

Após, aguarde-se o julgamento do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, ou a indicação de um bem à penhora pela 

exequente.

Intime-se.

Cumpra-se.

 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

 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.: 243679 Nr: 14277-71.2015.811.0015

 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: CLEANE DE MELO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3.911/MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:18930

 As partes são legítimas e estão bem representadas. Presentes os 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem sanadas, dou 

por saneado o processo. Defiro as provas requeridas, notadamente a 

testemunhal.Designo o dia 09.10.2018 as 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. Nos termos do art. 98, II do CPC, determino 

a intimação judicial das testemunhas arroladas pelos beneficiários da 

justiça gratuita. Dou os presentes por intimados em audiência. Nada mais 

para constar mandou o MM. Juiz que se encerrasse o presente termo que 

lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu ___________ 

(Anderson Shoji Manzano Nogami) Assessor, que o digitei. Eu 

__________________ (Vânia Maria Nunes da Silva) Escrivã Designada, 

que conferi e assino. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE 

DIREITOREQUERENTEADVOGADA DA REQUERENTEADVOGADO DO 

REQUERIDO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 205514 Nr: 7382-31.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL SCHENATTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:

 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 o executado, art. 854, § 2º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 231011 Nr: 6217-12.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MARTIN PAES DE BARROS

 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: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:OAB/MT 

5222

 VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua 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.: 86636 Nr: 4084-75.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILDO LUIZ TOMÉ DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE GOMES DE 

MEDEIROS - OAB:17.341-MT

 VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua 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.: 229984 Nr: 6105-43.2015.811.0015

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DA AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISTELA INES KUFFEL QUAINI, CRISTIANO 

JOSÉ QUAINI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:MT/6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 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.: 266568 Nr: 7424-12.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMA ORINI E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora a 

executada possua 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.: 38030 Nr: 822-25.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES MARIA CORONEL SANTOS CASPERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KILINMAK INDÚSTRIA COMÉRCIO E 

EXPORTAÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GISELLA DO 

SACRAMENTO - OAB:183.016/SP, TATIANA CRISTINA MEIRE DE 

MORAES - OAB:182.691/SP

 VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora a 

executada possua 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.: 122479 Nr: 1641-49.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE DE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO-SICREDI CELEIRO D

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONICONTRO & CIA LTDA., NORMA SUELI 

DAS NEVES NORTE BONICONTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora as 

executadas 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.: 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...

 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.: 96314 Nr: 3333-54.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA GAZZIERO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, 

SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 88663 Nr: 6098-32.2007.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REI PARTS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E 

MOTORES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT

 VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora a 

executada possua 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.: 38807 Nr: 1931-74.2004.811.0015

 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): ANTÔNIO CERRI VEIGA JÚNIOR, CARLA 

CRISTINA DE CARVALHO ANDRIELLI CERRI VEIGA

 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:

 VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora a 

executada possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 266462 Nr: 7375-68.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYANA FERREIRA FRANCO RODRIGUES 

MEI (THAY FRANCO HAIRSTYLIST), THAYANA FERREIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora as 

executadas 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.: 77382 Nr: 5793-82.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JESUS DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER SALVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/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.: 229133 Nr: 5109-45.2015.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANE DE JESUS RODRIGUES DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANLUCHI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN DA CHAGAS FRESCURA - 

OAB:OAB RS/95375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GALVÃO 

IGNÁCIO - OAB:OAB RS/72385

 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 23/05/2018 às 14:30 horas.

 Nos termos do art. 98, II do CPC, determino a intimação judicial da 

testemunha arrolada 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 318282 Nr: 1838-23.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMIR LUIS TROMBETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU ASSIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 04/07/2018 às 13:30 horas.

 Advirto os advogados das partes quanto ao art. 455 do CPC, que dispõe 

que “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”.

 Caso a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 

455, §5º do CPC.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

 Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 290711 Nr: 2742-77.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATUALE PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESLEN PARRON MENDES - 

OAB:OAB/MT 17909/0, VALDENIR BERTOLDO - OAB:17944/0 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:MT/10.937, MARCIELI DAPONT - OAB:18090/O

 Vistos, etc...

Redesigno a audiência que seria realizada em 21/03/2018 para o dia 

23/05/2018 às 13:30 horas.

 Advirto os advogados das partes quanto ao art. 455 do CPC, que dispõe 

que “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”.

 Caso a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 

455, §5º do CPC.

Comunique-se ao juízo Deprecante.

Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 158272 Nr: 5446-73.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTA LOPES ROSSANI PRESSOTO, MAURA LOPES 

DA SILVA ROSSANI, ANTONIO ROSSANI - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUTERO DE PAIVA PEREIRA - 

OAB:PR 11929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAÚJO 

BARBOSA - OAB:9.847/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-MT

 Vistos, etc...

Certifiquem-se as parte do retorno dos autos do E. TJ/MT.

Não havendo necessidade de produção de outras provas, com 

fundamento no art. 355, I do novo CPC, determino que me façam os autos 

cls. para prolação da sentença de mérito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 249948 Nr: 18283-24.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOINHO BARRILENSE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE COMPENSADOS SÃO JOSÉ 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE PITOMBO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB:15467/MT, WALTER CARVALHO DA 

ROCHA - OAB:OAB/RS 27.432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT
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 Vistos, etc...

Diante da inviabilidade técnica na realização da oitiva do representante 

legal da autora por videoconferência, indefiro o pedido de fls. 89 e 

determino se expeça a competente Carta Precatória para a Comarca de 

Frederico Westphalen-RS a fim de tomar o depoimento pessoal do 

representante legal da autora e a oitiva das testemunhas residentes na 

referida comarca.

Intime-se.

Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001839-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE POZZOBON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001839-88.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001894-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES SATIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESA APARECIDA PLENS OAB - MT23990/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Edesio do Carmo Adorno (RÉU)

Wesley Manfrin Borges (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001894-39.2018.8.11.0015 Verifico que a peça inicial 

foi endereçada ao Juizado Especial desta Comarca. Posto isso, 

DETERMINO a redistribuição do feito para a 7ª Vara desta Comarca, com 

as anotações de estilo. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000544-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE OAB - CE0010422A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELDER GAIOTTO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$42,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de busca, apreensão e citação no endereço informado (ID 

11801605), devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 15 de março de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001324-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ARO AVELINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (RÉU)

HF URBANISMO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, informar os endereços completos dos requeridos, para 

posterior expedição da citação/intimação, tendo em vista que na petição 

inicial não constou a cidade. Sinop-MT, 15 de março de 2018 Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

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 procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, devendo a referida importância ser 

paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Sinop-MT, 15 

de março de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 114654 Nr: 7334-48.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVANIA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19937/PR, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação às fls. 93, 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 
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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 EDIVANIA MARIA DA SILVA – CPF Nº 017.785.991-17, 

até o limite do crédito exequendo (R$ 81.081,76 – oitenta e um mil oitenta e 

um reais e setenta 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 169256 Nr: 4259-93.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. 

NÃO-PADRONIZ. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA ZUCA - 

OAB:233418, ALESSANDRO ALVES MAGALHÃES SILVA - OAB:26264, 

AMANDA DE LIMA UMBELINO GOMES - OAB:8736, BARBARA LUIZA 

DE SOUZA SILVA - OAB:134706, BETHANIA FERNANDES DE MIRANDA - 

OAB:133693, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 85.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o processo 

Código nº 4259-93.2012.811.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG – BRASIL MULTICARTEIRA em face de 

JULIANA DA SILVA.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo exequente, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 

Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 160748 Nr: 8185-19.2011.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEODIR LENZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR CRESTANI, HERMES PERICIN 

CRESTANI, LEONARDO CRESTANI, WILSON SANTANA DA SILVA, JOSE 

CRISTÓVÃO DA SILVA, MANOEL SANTANA DA SILVA, ANTONIO 

SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUINALDO WAGNER 

ZANATTO - OAB:MT/7284-B, CARMIELI VESZ - OAB:14.190 MT, 

DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B, FERNANDO LOPES LOURENÇO - OAB:14729/MT, 

GUSTAVO SATIM KARAS - OAB:MT - 17.791, MÁRCIA ABRAHÃO - 

OAB:OAB/MT 10.640

 Citem-se os herdeiros indicados às fls. 700, para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 690, do CPC/2015.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 176031 Nr: 11697-73.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCIA ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação às fls. 43, mas não pagou o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 – SP 2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome da 

parte executada MARLUCIA ALVES DOS SANTOS – CPF nº 

022.285.491-00, até o limite do crédito exequendo (R$ 2.805,35 – dois mil, 

oitocentos e cinco reais e trinta e cinco 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.

Após, diga o exequente em 10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 124840 Nr: 4053-50.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVALDO BISPO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO AUDITIVO SONYBELL LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação às fls. 73, mas não pagou o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 
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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 CENTRO AUDITIVO SONYBELL LTDA. ME – CNPJ nº 

59.751.180/0001-96, até o limite do crédito exequendo (R$ 14.527,90 – 

quatorze mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 150024 Nr: 11155-26.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON BOTURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GALLI - 

OAB:OAB/MT4661, PAULO SÉRGIO MATIAS PATRUNI - OAB:4360-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada para o 

cumprimento da obrigação às fls. 26, entretanto não pagou o débito, 

conforme certidão fls. 55. Destarte, cabível a penhora de ativos 

financeiros, uma vez que o artigo 835 do CPC/2015 estabelece a 

preferência do dinheiro na ordem de constrição, por meio da penhora ”on 

line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC/2015, e consoante 

regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela Corregedoria 

Geral da Justiça deste Estado. A propósito: (...) Assim, DEFIRO o pedido 

de penhora de ativos financeiros em nome da parte executada UNIC – 

UNIÃO DAS ECOLAS SUPERIORES DE CUIABA – CNPJ 

33.005.265/0001-31, até o limite do crédito exequendo (R$ 126.327,85 – 

cento e vinte e seis mil trezentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco 

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 de fls. 41/42. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 95636 Nr: 2648-47.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO TADEU OSSANI, SHIRLEY ALEIXO OSSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ALVES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B, MAGALI CARDOSO CICUTO - OAB:13.062-MT, 

ODALGIR SGARBI JUNIOR - OAB:11130/MT, Silas Parra Teixeira - 

OAB:53472/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação às fls. 147, mas não pagou o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 – SP 2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome da 

parte executada SEBASTIÃO ALVES CAMPOS – CPF nº 007.874.578-09, 

até o limite do crédito exequendo (R$ 25.913,13 – vinte e cinco mil 

novecentos e treze reais e treze centavos), o que faço com fulcro no 

artigo 854 do CPC.

Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, voltem-me os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 86727 Nr: 4152-25.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUAINI, ALEXANDRE LUIZ 

MONEGAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarisse Odete Faccio Fronza - 

OAB:14.928/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação às fls.79/119V, 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 CRISTIANO JOSÉ QUAINI nº 635.418.400-30 e 

ALEXANDRE LUIZ MONEGAT nº 446.655.630-04, até o limite do crédito 

exequendo (R$ 373.067,24 – trezentos e setenta e três mil e sessenta e 

sete reais e vinte e quatro 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.
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 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 92909 Nr: 10235-57.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO OILIAN ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS ACAÉ 

LTDA

 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: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511-MT

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação às fls. 215/216, 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 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS ACAÉ LTDA – CNPJ nº 

02.243.710/0001-78, até o limite do crédito exequendo (R$ 387.124,41 – 

trezentos e oitenta e sete mil, cento e vinte quatro reais e quarenta e um 

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.: 19141 Nr: 2496-43.2001.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-FINANCEIRA S/A-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A, 

ATIVOS S/A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERVAL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - OAB:MT/ 

3.536-B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A, 

WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:56.780/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MS-3650

 Verifico que o executado foi devidamente citado da execução (fls. 30), 

entretanto, ainda não efetuou pagamento da dívida.

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 (fls. 164) em 

nome do executado EDERVAL PEREIRA DA SILVA – CPF nº 

801.612.869-68, até o limite do crédito exequendo (R$ 60.327,00 – 

sessenta mil trezentos e vinte e sete reais), 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, voltem-me os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos de fls. 164.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 122386 Nr: 1547-04.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL PICOLOTTO BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOLANDA DE LURDES TELES, CEZAR CLAUDIO 

GRANETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT - 6280/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação às fls. 25, entretanto não pagou o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0.

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome dos 

executados IOLANDA DE LURDES TELES – CPF nº 651.795.101-63 e 

CEZAR CLAUDIO GRANETTO – CPF nº 581.846.519-53, até o limite do 

crédito exequendo (R$ 17.140,06 – dezessete mil cento e quarenta reais 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 10631 Nr: 117-08.1996.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO CHERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMEGA - TRANSPORTADORA E COMÉRCIO 

DE MADEIRAS LTDA, JOSÉ FONSECA DOS SANTOS, ISMAEL SOARES 

MODOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a avaliação dos veículos foi realizada há mais de 10 

(dez) anos (fls. 457), determino que seja refeita. Expeça-se o necessário.

Ademais, o exequente deve providenciar a comprovação da distribuição 

da Carta Precatória expedida para a citação do executado José Fonseca 

dos Santos, no prazo de 10 (dez) dias.

Certifique a Sra. Gestora sobre a busca de endereço do executado Ismael 

Soares Modollo .

Oficie-se à Junta Comercial a fim de solicitar o endereço da executada 

Omega – Transportadora e Comércio de Madeiras LTDA. Não sendo 

frutífera, dê-se busca pelo Sistema de Convênios do TJMT, Siel e Apolo e 

intime-se-a a constituir novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de prosseguimento do feito sem sua intimação, ante a renúncia de 

fls. 558.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 263509 Nr: 5706-77.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV. FINANCEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MUMBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PASQUALI PARISE - 

OAB:112.409 OAB/SP, GUSTAVO PASQUALI PARISE - OAB:155.574 

OAB/SP, RODOLFO BARBOSA DA COSTA - OAB:244.022 SP, WELSON 

GASPARINI JUNIOR - OAB:116.196 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifica-se que a sentença de fls. 36/38, extinguiu o feito, uma vez que a 

parte autora não comprovou a mora do requerido.

Ocorre que, a mora do requerido ficou comprovada com o protesto do 

título (fls. 18), cuja intimação foi tentada no mesmo endereço informado no 

contrato de alienação fiduciária.

Desta forma, exercendo juízo de retratação, torno sem efeito a sentença.

Ademais, tendo sido a inicial devidamente instruída com o contrato, 

comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária 

em favor da requerente, resta preenchido o requisito exigido pelo § 2º, do 

art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida pretendida.

Assim, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido 

e, em consequência, CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a 

busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em mãos da 

parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel 

depositário. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte devedora 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do 

Decreto-Lei n. 911/69).

Efetivada a liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na inicial.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 238663 Nr: 11207-46.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMROTH E IMROTH LTDA ME, WANDER 

WANDERLEI IMROTH, JOCIMARA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 80/82, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do processo Código 11207-46.2015.811.0015 – EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movido por BANCO ITAÚ S/A em face de 

IMROTH E IMROTH LTDA ME, WANDER WANDERLEI IMROTH E JOCIMARA 

DE MATOS, até a data aprazada para o pagamento da última parcela 

informado no acordo (28/02/2021).

Permaneçam os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição até 

o decurso do prazo de suspensão.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 267625 Nr: 8134-32.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:16828, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 77/79, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do processo Código 8134-32.2016.811.0015 – EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movido por BANCO BRADESCO S/A em face 

de SAULO SOUZA SANTOS, até a data aprazada para o pagamento da 

última parcela informado no acordo (22/02/2020).

Permaneçam os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição até 

o decurso do prazo de suspensão.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 67447 Nr: 7074-10.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI DE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENILTON RICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro, por ora, o pedido de fls. 215, uma vez que o juízo se encontra 

seguro pelo arresto realizado nos autos e o exequente não cumpriu a 

determinação de providenciar o necessário à intimação do executado do 

arresto.

Assim, determino que o exequente efetue o preparo da Carta Precatória, 

inclusive locomoção do meirinho, no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito.

 Certifique a sra. Gestora se o advogado constituído às fls. 32 foi intimado 

das decisões proferidas nestes autos. Caso não tenha sido, 

providencie-se o cadastramento e intimação de todas as decisões após 

sua intervenção no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 86666 Nr: 4117-65.2007.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CARTOLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INERI FLORI NARDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT-3.167-A, THIAGO SILVA MENDES - OAB:MT/14.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B
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 Defiro o item B de fls. 100/101. Expeça-se o necessário.

Após, voltem-me o autos conclusos para análise dos demais pedidos.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 230794 Nr: 6107-13.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GALLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 A preliminar de carência de ação, sustentada pela requerida, não merece 

prosperar, haja vista que o interesse de agir está presente diante da 

necessidade da parte vir a juízo pleitear o recebimento da diferença do 

valor do seguro obrigatório que entende devido. Neste aspecto, saliento 

que o fato de ter sido efetuado pagamento na via administrativa não 

impede o segurado de pleitear judicialmente o recebimento de eventual 

valor superior ao que foi pago.

Ademais, o direito de ação trata-se de garantia constitucional ampla, 

irrestrita e incondicionada, nos moldes do artigo 5º, XXXV, da Constituição 

Federal, máxime quando há resistência à pretensão da parte autora na 

peça de defesa, suficiente para caracterizar o interesse processual na 

lide.

Dessa forma, rejeito a preliminar .

DOS PONTOS CONTROVERTIDOS: 1) extensão e grau da lesão e da 

incapacidade; 2) valor da indenização; 3) direito ao recebimento de 

eventual diferença.

As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar 

ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

DAS PROVAS:

 Não havendo outras questões processuais pendentes, dou o feito por 

saneado, deferindo a produção de prova pericial médica, que deverá ser 

realizada pelo IML, a fim de quantificar o percentual das lesões sofridas 

pela parte autora, a qual deve comparecer no referido órgão, localizado na 

Rua das Ipomeias, nº 1.020, Setor Industrial Norte, nesta cidade, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Oficie-se ao IML comunicando a nomeação de um dos médicos daquela 

instituição para a realização da perícia, enviando cópia dos quesitos 

apresentados pelas partes. O laudo pericial deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 239308 Nr: 11641-35.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARA SOARES DA SILVA - 

OAB:18.131-MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA em face de 

ADEMIR MULLER.

Às fls. 62/63, foi pactuado acordo entre as partes, o qual foi devidamente 

homologado às fls. 66. Posteriormente, às fls. 70, o exequente informou a 

adimplência do executado com relação ao acordo pactuado, requerendo a 

extinção do processo.

DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Transitada esta em julgado, pagas as custas, pelo executado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo 

a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas 

processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 302833 Nr: 10084-42.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULLY ANIE PEREIRA MARTINS, CINTYA PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MST - SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA LTDA, 

SILVAN SOUZA DE ALMEIDA, ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA 

CASATI - OAB:OAB/MT 19.724-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER DORNELES 

DIAS - OAB:9.084-A, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127 MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, tendo em 

vista que no dia 28/03/2018 não haverá expediente Forense redesigno a 

audiência para o dia 11/04/2018, às 13:30 horas, a realizar-se no Gabinete 

da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 190175 Nr: 11624-67.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marceli Cichoki Spadotto Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS MARCELO SIMONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA MARCON - 

OAB:30627, RAFAELLA DE MEDEIROS - OAB:63953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o requerimento de fls. 48, uma vez que se trata de processo 

inserido nas metas do CNJ.

Diligencie a Sra. Gestora na busca de endereços do requerido, através do 

Sistema de Convênios do TJMT, Siel e Apolo.

Após, se a resposta for positiva, cumpra-se a decisão de fls. 20, 

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 sem 

resolução do mérito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 124135 Nr: 3348-52.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS POPIA - EPP, DOUGLAS POPIA, 

EMERSON GHISLERI PEREIRA

 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: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 Ante o pedido de fls. 247, 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 da Parte Autora

 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
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 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no endereço de fl. 242, devendo a referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Just iça do Estado do Mato Grosso (www.t jmt . jus.br : 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 98147 Nr: 5167-92.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA TEREZINHA BANTLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ALVES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIA ROBERTA DA SILVA 

PRADELA - OAB:MT/14.598-B

 Ante o pedido de que seja reconhecida a fraude a execução (fls. 

103/104), determino a intimação do devedor para que se manifeste, em 

dez dias.

 Ademais, intime-se o terceiro adquirente, indicado na matricula imobiliaria 

de fls. 105/106 (Domingos Alves de Carvalho), acerca da alegação de 

fraude, o qual poderá opor embargos de terceiro, no prazo de quinze dias, 

na forma do art. 792, § 4º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 120881 Nr: 58-29.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 112,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado DE CITAÇÃO nos endereços de fls. 116/117, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 255923 Nr: 1360-83.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESOTO ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/BA 31661-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 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora para em cinco dias manifestar sobre certidão de fl.60: 

"CERTIFICO que diligenciei até a rua indicada, porém o número (4221) 

informado não foi localizado. Decorrido prazo legal, o autor não entrou em 

contato com esta servidora para informar possíveis novos endereços. 

Diante do exposto, não foi possível PROCEDER a BUSCA E APREENSÃO 

DO BEM OBJETO DO MANDADO E A CITAÇÃO de PRESOTO ARMAZENS 

GERAIS LTDA, na pessoa de seu representante legal, devolvo o r. 

mandado para as providências. O referido é verdade e dou fé. Jandira 

Maria Hintz. Oficial"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 173149 Nr: 8308-80.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MODANESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA, 

IVANILDO RAMOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA ANA ZAMBIAZI - 

OAB:11106-B/MT, ROBERTO C. MELGAREJO DE VARGAS - 

OAB:OAB/MT 7429, VILSON ROQUE BOCCA - OAB:OAB/MT 16.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE TAVARES DOS 

REIS - OAB:OAB/SP 267.088, REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 14.392-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do REQUERIDOS, para em quinze dias apresentar apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 262 a 271.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 217256 Nr: 16484-77.2014.811.0015

 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: ANGELITA DENISE NORONHA DORNELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:OAB/MT 13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE FREITAS PICCININI 

- OAB:MT/15.664-B, MARCELO AZEVEDO KAIRALLA - OAB:143.415 

OAB/SP, VIVIAN ROSSI M. DA COSTA - OAB:OAB/MT 11.366

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do REQUERIDA, para em quinze dias apresentar apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 137 a 142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 269592 Nr: 9531-29.2016.811.0015

 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: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR CESAR DA SILVA GIOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 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.50: 

"Certifico, em cumprimento ao mandado de Busca, Apreensão e Citação, 

expedido nos autos acima identificado, que DEIXEI DE PROCEDER a 

apreensão do veículo marca Volkswagem, modelo Gol 1.0, ano 2002, cor 

branca, placa JZJ-8275, em razão de não o ter encontrado, pois na rua 

dos Juritis, 848, Bairro Jardim das Nações, que conta com duas 
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residências, residem Leticia da Silva e Lurdes, a quais informam 

desconhecer o requerido, bem como o bem a ser apreendido. Nestes 

termos, interrompo minhas diligências e devolvo o presente mandado para 

os devidos fins. Dou fé. Gilson Gaieski, Oficial de Justiça."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 168476 Nr: 3445-81.2012.811.0015

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->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: VIDAL ESPINDOLA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS 

NATURAIS DO MUNICIPIO DE ANTONIO JOÃO -MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:OAB/MT17.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

AUTOR para em cinco dias comparecer perante este Juízo a fim de retirar 

a certidão de nascimento de fl. 82.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 225608 Nr: 3125-26.2015.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, JOFRE 

CAMARGO GUIMARÃES, ALESSANDRO DE OLIVEIRA ARANTES, 

WALDEMAR FERRARI, MARI SALETE CLEMENTE GUIMARÃES, ADILES 

FERRARI, ELIAS LIPES MARONI, PAMMELA GRASIELLY DE SOUZA 

MARONI, ROSANA MARIA ALVES ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 (...) DECIDO: No tocante ao pedido do cônjuge do requerente, verifico que 

versa a ação sobre direito real imobiliário (usucapião), em que, para a 

propositura da ação, se faz necessário apenas a outorga uxória nos 

termos do artigo 73 do CPC. “Art. 73. O cônjuge necessitará do 

consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real 

imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de 

bens.” Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - AUTOR CASADO - 

LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO - INEXISTÊNCIA - OUTORGA 

UXÓRIA OU MARITAL DO CÔNJUGE - ART. 10, CAPUT, DO CPC - 

CAPACIDADE PROCESSUAL - NECESSIDADE - EMENDA À INICIAL PARA 

SANAR O DEFEITO. - A exigência de outorga uxória ou marital é 

pressuposto processual que se relaciona com a capacidade para estar 

em juízo, podendo sua ausência ser sanada em sede de emenda à inicial. - 

Em ações reais imobiliárias, como as de usucapião, os cônjuges, como 

réus, são litisconsortes necessários, pois a lei exige a citação de ambos 

(CPC, art. 10, § 1º, I). No caso de legitimação ativa, o que se exige é a 

outorga marital ou uxória, e não o litisconsórcio (CPC, art. 10, caput). 

(TJMG – AI 10024132853664001, Relator Eduardo Mariné da Cunha, 

julgado em 17/12/2015). Ante o exposto, considerando que não se trata de 

hipótese de litisconsórcio ativo necessário, deixo de incluir o cônjuge 

virago no polo ativo, bastando o seu consentimento com a propositura da 

ação, o que se deu às fls. 124/129. Expeça-se edital para conhecimento 

de terceiros interessados, com prazo de 20 (vinte) dias. Após, colha-se o 

parecer final do Ministério Público e conclusos. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 200397 Nr: 3056-28.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACILITA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS USADOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIMAR LUIZ DAL MASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19171, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o EXECUTADO 

efetuasse o pagamento do débito, bem como sem que embargasse a 

presente ação, mesmo citado pessoalmente (fls. 53/54).

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO a 

EXEQUENTE para em cinco dias juntar cálculo atualizado do débito, bem 

como para efetuar o pagamento da importância de R$ 126,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado DE PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 278019 Nr: 14852-45.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAROLDO CEZAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR ANTONIO BARRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA - 

OAB:21501/O, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes para que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem 

produzir além das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, 

sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem 

interesse na realização da audiência de conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 168260 Nr: 3224-98.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE DE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO-SICREDI CELEIRO D

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO PATUSCO GOMES DOS SANTOS 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/20007-CGJ/MT, 

intimo a parte autora para em cinco dias manifestar, tendo em vista que a 

carta precatória foi devolvida sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 112614 Nr: 4892-12.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VALMIR AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A
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 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE para em quinze dias manifestar sobre 

resposta de fls. 86 a 91.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001823-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUSEBIO ZONTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001823-37.2018.8.11.0015 Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada na notificação extrajudicial. Deste modo, resta 

preenchido o requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, o que autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, 

CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, 

depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às 

cominações legais de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do 

mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Cite-se a parte 

requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na inicial. Intime-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012723-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN SALVIANO DOS SANTOS OAB - MT0012851A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVAGNO ESTEVES DO CARMO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 1012723-16.2017.8.11.0015 ; Valor 

causa: R$ R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: [Administração de Herança]; - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

[Administração de Herança] Parte Autora: BRUNA GOMES DO CARMO 

ADVOGADO(A): ALAN SALVIANO DOS SANTOS Parte 

Ré/INVENTARIADO: OSVAGNO ESTEVES DO CARMO Certifico, para os 

efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos 

com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) da 

parte autora para que adote as providências necessárias no sentido de 

que esta (a parte autora) compareça, perante este Juízo e respectiva 

escrivania, a fim de assinar o Termo de Compromisso expedido nestes 

autos, em conformidade com a r. decisão (ID 11614776). Sinop/MT, 28 de 

fevereiro de 2018 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 5ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, Inexistente, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-001 - 

TELEFONE: (66) 3520-3800

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 313117 Nr: 16467-36.2017.811.0015

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTDS, KVS, LGDLA, SELM, MROL, WDOLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação e Intimação - ME097

Prazo do Edital:30 (trinta) dias

AUTOS N.º 16467-36.2017.811.0015 - Código: 313117

 ESPÉCIE: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: CONSELHO TUTELAR DE SINOP/MT e KAIO VICTOR 

SOARES e LUCINDO GABRIEL DE LIMA ALVES e WANDERSON DAVY 

OLIVEIRA LIMA MACHADO e STHEFFANNY EMANUELLY LIMA MIRANDA e 

MARIA ROSA OLIVEIRA LIMA

PARTE RÉ: LUCIENE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA, ROBERTO SOARES TELES, 

ANDERSON PEREIRA MACHADO, DIEGO APARECIDA MIRANDA DOS 

SANTOS, ELIZABETE OLIVEIRA LIMA

CITANDO(A, S): DIEGO APARECIDA MIRANDA DOS SANTOS, Filiação: 

José de Freitas Santos e Maria das Dores Miranda, brasileiro, atualmente 

em local incerto e não sabido; ROBERTO SOARES TELES, Filiação: José 

Berra Teles e Cleusa Soares Teles, brasileiro, natural de Miranda/MS, 

nascido no dia 11/10/1986, atualmente em local incerto e não sabido;

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/11/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 100,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte Ré, 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 

10 (dez) 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, indicando as 

provas que pretende produzir e oferecer desde logo, o rol de testemunhas 

e documentos, tudo em conformidade com a decisão a seguir transcrita.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de destituição do poder familiar, 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor dos 

menores K. V. S., L. G. de L. A. W. D. O L. M. S. E. L M. e M. R. O. L., em 

face de LUCIENE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA, ROBERTO SOARES TELES, 

ANDERSON PEREIRA MACHADO, DIEGO APARECIDA MIRANDA DOS 

SANTOS E ELIZABETE OLIVEIRA LIMA, em razão da situação de risco 

vivenciada pelos infantes.

DESPACHO: Vistos etc. 1. Recebo a presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO 

PODER FAMILIAR proposta pelo Ministério Público em face de Luciene 

Oliveira Lima Almeida (genitora de todos os infantes), Roberto Soares 

Teles (genitor do infante Kaio Victor Soares), Anderson Pereira Machado 

(genitor do infante Wanderson Davy Oliveira Lima Machado), Diego 

Aparecida Miranda dos Santos (genitor da infante Stheffanny Emanuelly 

Lima Miranda) e também em desfavor da avó materna Elizabete Oliveira 

Lima, em defesa dos interesses dos menores Kaio Victor Soares, nascido 

em 11.09.2007, Lucindo Gabriel de Lima Alves, nascido em 21.03.2009, 

Stheffanny Emanuelly Lima Miranda, nascida em 22.12.2012, Maria Rosa 

Oliveira Lima, nascida em 26.11.2014, Wanderson Davy Oliveira Lima 

Machado, nascido em 29.12.2015 e Lharyssa Jullyanna Olivera Lima 

Lopes, nascida em 11.01.2017, em razão da situação de risco vivenciada 

pelos infantes (fls. 04/09). Por conseguinte, retifique-se a D.R.A., fazendo 

as devidas alterações na capa dos autos. 1.1. O presente feito teve início 

a partir de relatório do Conselho Tutelar, informando a situação de risco e 

vulnerabilidade social sofrida pelas crianças e, em razão de não terem 

localizado nenhum familiar em condições de promover os cuidados dos 

infantes, as crianças foram institucionalizadas, com exceção da menor 

Lharyssa Jullyanna Oliveira Lima Lopes, a qual se encontrava sob os 

cuidados uma “madrinha” (Sra. Elizangela da Silva) e estava 

aparentemente bem cuidada. 1.2. Recebida a inicial, foi mantida a 

institucionalização dos infantes, determinada a localização de família 

extensa, bem como a realização de estudo psicossocial com a menor 

Lharyssa e sua guardiã, bem como com eventuais familiares interessados 

em obter a guarda dos infantes (fl. 22/22-v). 1.3. Às fls. 43/45 aportou 
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relatório de acompanhamento familiar realizado pela equipe do Centro 

Social Menino Jesus com a genitora e avó materna dos infantes. 1.4. A 

avó materna apresentou manifestação escrita por meio da Defensoria 

Pública, requerendo a guarda provisória de todos os netos (fls. 48/62). 

1.5. Às fls. 75/101 foi juntado o Plano Individualizado de Atendimento dos 

infantes. 1.6. À fl. 102, aportou o Oficio n. 1.234/CTDCA/2017, informando 

que não foi possível a localização de família extensa interessada em obter 

a guarda dos infantes. 1.7. À fl. 103, o Centro Social Menino Jesus 

informou que o Sr. Edcortis Alves Correia, genitor do menor Lucindo 

Gabriel de Lima Alves, deseja exercer a guarda do filho. 1.8. Às fls. 

105/112, aportou o relatório psicossocial realizado pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, com a genitora, avó materna, avó paterna de 

Lharyssa e com a madrinha de Lharyssa. 1.9. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público pugnou pela juntada da certidão de nascimento da menor 

Lharyssa, bem como pela realização de estudo psicossocial com o genitor 

do menor Lucindo. 1.10. A cota ministerial foi acolhida (fl. 115), e o 

relatório psicossocial com o genitor de Lucindo foi juntado às fls. 119/120. 

1.11. À fl. 121/122 foi juntada a certidão de nascimento da menor 

Lharyssa Jullyanna Oliveira Lima Lopes. 1.12. À fl. 123 o Ministério Público 

requereu a complementação do relatório psicossocial realizado com o 

genitor do menor Lucindo, a fim de concluir se à medida que mais atende 

aos interesses do menor é a sua entrega para a família paterna, ou para a 

avó materna. 1.13. O relatório complementar aportou às fls. 125/126. 1.14. 

À fl. 127 o Centro Social Menino Jesus solicitou a suspensão da visita 

familiar. 1.15. Às fls. 128/133, aportou aos autos o acordo realizado entre 

os genitores da infante Lharyssa, junto ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Sinop/MT, entretanto, não houve parecer 

favorável no Ministério Público. 1.16. O Sr. Edcortis, genitor do menor 

Lucindo, se manifestou nos autos, por meio da Defensoria Pública, 

requerendo a guarda provisória do menor (fls. 134/143). 1.17. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público pugnou pela suspensão do poder familiar 

dos réus, autorizando-se a entrega do menor Kaio para a avó materna, 

bem como a entrega dos menores Lucindo e Lharyssa para seus 

respectivos genitores e, ainda, a colocação dos infantes Stheffanny 

Emanuelly Lima Miranda, Maria Rosa Oliveira Lima e Wanderson Davy 

Oliveira Lima Machado em família substituta, todos mediante guarda. Ao 

final, pugna pela procedência do pedido de destituição do poder familiar 

(fls. 04-a/04-04-h). É O RELATÓRIO. DECIDO. 2. Nos termos do artigo 157 

do Estatuto da Criança e do Adolescente “havendo motivo grave, poderá a 

autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do 

poder familiar, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da 

causa, ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa idônea, 

mediante termo de responsabilidade.” 2.1. “In casu”, o motivo grave resta 

configurado, vez que, segundo os relatórios apresentados nos autos há 

indícios veementes de que os menores foram negligenciados por seus 

genitores. 2.2. Com efeito, conforme consta no relatório inaugural, o 

Conselho Tutelar acompanha a referida família desde fevereiro de 2017, 

em razão da conduta omissa e negligente da genitora, vez que se 

ausentava de sua residência deixando os menores sozinhos, com fome e 

em condições insalubres (fls. 04/09). “A casa estava extremamente 

insalubre, ao adentrarmos a cozinha, havia cheiro de gás e um dos botões 

estava ligado, havia mau cheiro advindo da sujeira e principalmente da 

sacola com carne crua, podre e com larvas que encontrava-se em cima 

da pia, havia uma panela com arroz totalmente azedo e embolorado, 

mantimentos apodrecendo por mal armazenamento e muita sujeira. As 

roupas das crianças espalhadas pela casa, camas e colchões molhados, 

fezes e alimentos espalhados pelo chão, e um dos cômodos da casa 

estava alagado pela água da chuva” (fl. 06). 2.3. Ao ser realizado estudo 

psicossocial pela equipe multidisciplinar do Juízo com a genitora, Sra. 

Luciene, constatou-se que “tem 25 (vinte e cinco) anos, solteira, tem um 

namorado que se encontra preso no momento (...) Sobre os fatos 

narrados no presente processo, a Sra. Luciene afirma que saía de casa 

às vezes para ir à casa de suas amigas para conversarem, e sempre 

deixava as crianças na casa, pedindo para vizinha ‘dar uma olhadinha’, 

pois em sua concepção assim as crianças estariam bem, não demonstra 

entendimento da gravidade dos fatos. Relata que não trabalha e mantém 

os filhos com os valores recebidos pelo programa bolsa família, pensão 

alimentícia recebida pelos filhos Davi e Lharyssa, pensão por morte do 

genitor de Lucindo. Além da ajuda de sua genitora. Luciene não possui 

fala coerente, não demonstra noção de tempo, levando a crer que possua 

atraso cognitivo, fato percebido pelas inconsistências de seus relatos em 

comparação com as informações prestadas por outras pessoas” (fl. 106). 

2.4. Referente à avó materna, Sra. Elizabete, esta firmou que “atualmente 

reside com seu genitor de 98 anos a quem dedica os cuidados desde o 

início deste ano (2017) no município de Colíder/MT. Refere que sempre que 

chegava a Sinop/MT precisava auxiliar Luciene com a organização da 

casa, pois esta sempre foi desorganizada. (...) que fará o que for 

necessário para obter a guarda dos netos e leva-los para morar com ela 

em Colíder/MT e não deixará mais Luciene ficar com as crianças. A Sra. 

Elizangela demonstra em sua fala que realmente sempre foi a responsável 

pelos cuidados dos netos, e pretende cria-los, educa-los dentro de suas 

possibilidades, mantendo-os assim no meio familiar” (fl. 107/108). 2.5. A 

avó paterna da infante Lharyssa afirmou que “está com a neta há mais ou 

menos quinze dias, quando foi procurada pela madrinha da criança e 

pretende exercer a guarda da mesma, afirma que o filho já procurou a 

defensoria pública para regularizar a situação” (fl. 110). 2.6. Ao final, a 

equipe multidisciplinar concluiu que “embora a avó materna demonstre 

interesse na guarda dos cinco netos abrigados, entendemos que não 

possui condições psicossociais para exercer a guarda de todas as 

crianças, tendo em vista que guarda presume além de alimentação, a 

educação, vestuário, saúde e orientação moral. Neste sentido, poderia a 

avó materna exercer a guarda dos netos Vitor e Lucindo por serem os 

que possuem maior vínculo afetivo com a Sra. Elizabete. Ainda, consoante 

prevê a lei, a destituição do poder familiar é a ultima medida a ser tomada 

em favor dos interesses dos menores, assim, por entendermos que não 

há possibilidade de manter todas as crianças no ambiente familiar, 

opinamos pela colocação em família substituta as crianças Wanderson 

Davy, Stheffanny Emanuelly e Maria Rosa. Sendo que a criança Lharyssa 

Jullyanna poderá permanecer sob os cuidados dos avós paternos, Sra. 

Inês Lopes dos Santos e Sr. Jurandir Ramos Santos” (fls. 111/112). 3. 

Compulsando os autos, verifica-se que em nenhum momento a Sra. 

Luciene buscou efetivamente reaver a guarda dos filhos ou mudar a sua 

conduta para propiciar o bem estar dos infantes, confiando apenas na boa 

vontade de sua genitora em obter a guarda de todos os filhos e assim 

retirá-los do Centro Social Menino Jesus. 4. Ainda, em análise do feito, há 

notícia do falecimento do genitor do menor Kaio Victor Soares, Sr. Roberto 

Soares Teles, entretanto, não há nenhum documento comprobatório nos 

autos. 4.1. Em relação ao Sr. Anderson Pereira Machado, genitor do 

infante Wanderson Davy, este atualmente se encontra recluso na 

Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira – “Ferrugem”, não 

demonstrando interesse, tampouco condições de cuidar de seu filho, vez 

que deixou o menor ser negligenciado pela genitora, bem como não foi 

localizada nenhuma família extensa paterna interessada em cuidar do 

infante. 4.2. No mesmo sentindo, o Sr. Diego Aparecida Miranda dos 

Santos, que se encontra em local incerto e não sabido, não sendo 

localizado para a realização do estudo psicossocial, demonstrando total 

desinteresse pela sua filha, a menor Stheffanny Emanuelly Lima Miranda. 

5. Destarte, vislumbra-se que os genitores infringiram os deveres 

inerentes ao poder familiar, não apresentando, por ora, condições morais, 

materiais e psicológicas de deter a guarda dos filhos, razão pela qual 

SUSPENDO LIMINARMENTE o poder familiar da requerida LUCIENE 

OLIVEIRA LIMA ALMEIDA em relação aos menores Kaio Victor Soares, 

Lucindo Gabriel de Lima Alves, Stheffanny Emanuelly Lima Miranda, Maria 

Rosa Oliveira Lima, Wanderson Davy Oliveira e Lharyssa Jullyanna 

Oliveira Lima Lopes, SUSPENDO o poder familiar do requerido ROBERTO 

SOARES TELES em relação ao menor Kaio Victor Soares, SUSPENSO o 

poder familiar do requerido ANDERSON PEREIRA MACHADO em relação ao 

menor Wanderson Day Oliveira Lima Machado e SUSPENDO o poder 

familiar do requerido DIEGO APARECIDA MIRANDA DOS SANTOS em 

relação à menor Stheffanny Emanuelly Lima Miranda, até o julgamento 

definitivo da presente ação. DOS INTERESSADOS NA GUARDA 

ELIZABETE OLIVEIRA LIMA CARVALHO (AVÓ MATERNA) 6. Conforme se 

verifica dos autos, a Sra. Elizabete Oliveira Lima, avó materna dos 

infantes, expressou desejo de obter a guarda de todos os netos que se 

encontram abrigados no Centro Social Menino Jesus, entretanto, 

atualmente cuida de seu pai no município de Colíder/MT, o qual já conta 

com 98 (noventa e oito) anos de idade e necessita de cuidados especiais. 

6.1. Em realização de estudo de caso pela equipe multidisciplinar deste 

Juízo, foi constatado que a Sra. Elizabete não possui condições 

psicossociais para exercer a guarda de todas as crianças, tendo em vista 

que o instituto da guarda presume-se, além de alimentação, a educação, o 

vestuário, a saúde, orientação moral, o que deve ser disponibilizado com 

qualidade de vida para o sadio desenvolvimento dos infantes. 6.2. Por 

outro lado, deve ser sopesado o vínculo afetivo que existe entre o menor 
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Kaio Victor Soares e a avó materna, vez que é o mais velho entre os 

irmãos e o que mais entende a situação vivenciada. 6.3. Por fim, consta 

nos autos notícia de falecimento do genitor do infante Kaio e, ainda que 

não tenha documento comprobatório nos autos, nenhum familiar paterno 

se interessou em obter a guarda do menor. 6.4. Assim, levando-se em 

conta 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, acolho o parecer ministerial e, por conseguinte, 

CONCEDO a guarda estatutária do menor Kaio Victor Soares à avó 

materna Elizabete Oliveira Lima, bem como determino a 

desinstitucionalização e imediata entrega do menor para a referida 

guardiã. Expeça-se o respectivo termo de guarda (dados da guardiã à fl. 

48). EDCORTIS ALVES CORREIA (GENITOR DO MENOR LUCINDO GABRIEL 

DE LIMA ALVES) 7. O Sr. Edcortis é genitor do menor Lucindo Gabriel de 

Lima Alves, o qual procurou o Centro Social Menino Jesus em busca de 

informações acerca do filho e, naquela oportunidade já afirmou que deseja 

exercer a guarda do infante (fl. 103). Neste sentido, se manifestou nos 

autos, por meio da Defensoria Pública requerendo a guarda provisória do 

menor. 7.1. Segundo o estudo psicossocial realizado com o Sr. Edcortis e 

com sua genitora, Sra. Ednir Alves Correia, verificou-se que o genitor de 

Lucindo trabalha em fazendas, ficando longos períodos longe de casa, 

vez que trabalha “por temporada”. Entretanto, a avó paterna afirma “que o 

Sr. Edcortis tem a intenção de obter a guarda do filho, para cria-lo longe 

das influências da família materna, que segundo ela não são boas” (fls. 

119/120). 7.2. Por fim, a equipe multidisciplinar chegou à conclusão de 

que, analisando o histórico familiar e visando a desinstitucionalização do 

infante, o genitor possui condições de recebê-lo sob guarda, salientando 

que o exercício efetivo será praticamente da avó paterna (fl. 126) . 7.3. 

Assim, levando-se em conta 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, acolho o parecer ministerial 

e, por conseguinte, CONCEDO a guarda compartilhada do menor Lucindo 

Gabriel de Lima Alves ao genitor Edcortis Alves Correia e à avó paterna 

Ednir Alves Correia, bem como determino a desinstitucionalização e 

imediata entrega do menor para os referidos guardiões. Expeça-se o 

respectivo termo de guarda (dados dos guardiões às fls. 138/139). JULIO 

CEZAR LOPES DOS SANTOS (GENITOR DA MENOR LHARYSSA 

JULLYANNA OLIVEIRA LIMA LOPES) 8. Em que pese a menor Lharyssa 

não ter sido institucionalizada juntamente com os irmãos, vez que no dia 

da ação do Conselho Tutelar a menor estava na residência de sua 

“madrinha”, Sra. Elizangela, a menor também estava exposta a diversas 

situações de risco ao lado da genitora, considerando que a menor chegou 

a ter quadro de desnutrição e apresentou queimaduras pelo corpo que 

aparentavam ser ocasionadas por meio de cigarros. 8.1. De acordo com o 

relatório inaugural, o Conselho Tutelar relatou que quem estava 

responsável pela menor Lharyssa era a Sra. Elizangela, a qual informou 

“que cuida da infante desde julho (2017), e que desde que Lharyssa 

nasceu, Luciene ofereceu a criança a ela, porem ela ficou insegura e não 

aceitou na ocasião, aceitando apenas ser madrinha da infante. Elizangela 

verbalizou que assim que soube que a infante estava desnutrida começou 

a pensar na proposta de Luciene, afirmou ainda que sempre que chegava 

na residência as crianças estavam sozinhas, e que em uma de suas 

visitas no mês de julho, encontrou Lharyssa no berço com muitas formigas 

pelo corpo, então pediu para levar Lharyssa para sua casa, pedido que 

Luciene aceitou imediatamente. Elisangela afirma que desde então está 

cuidando de Lharyssa e que as vezes ia até a casa de Luciene para levar 

a bebê, pois ela precisava levar Lharyssa na pesagem do CRAS, caso 

contrário perderia o bolsa família” (fl. 07 – relatório realizado em 21 de 

novembro de 2017). 8.1. De acordo com o estudo psicossocial realizado 

com a Sra. Elizangela pela equipe multidisciplinar deste Juízo, esta relatou 

que “conheceu a Sra. Luciene há três anos, quando esta trabalhava no 

salão de beleza de sua tia, quando também conheceu a Sra. Elizabete. Diz 

que a casa sempre foi suja e bagunçada, que a mãe e a filha, brigaram e 

moravam separadas por um tempo, ainda que a Sra. Elizabete também não 

cuidava bem das crianças. (...) Relata que aos cinco meses a criança 

pesava quatro quilos e estava desnutrida, sendo que a Sra. Luciene não 

levava a menina na unidade na unidade de saúde porque já havia tido uma 

denúncia de maus tratos, assim, quem realizava os cuidados médicos da 

criança passou a ser ela. Relata que várias vezes levou alimentos para as 

outras crianças, e quando chegava na casa os encontrava sozinhos, com 

a casa sua e sem comida. Como não podia cuidar de todos, levava 

Lharyssa para sua casa” (fl. 111). 8.2. Na mesma oportunidade, foi 

realizado estudo psicossocial com a Sra. Inês Lopes dos Santos, avó 

paterna da infante Lharyssa, onde afirmou que “o filho conheceu Luciene 

em um baile, fez DNA e registrou a criança, pagando pensão desde então, 

além de pegar a criança a cada quinze dias para passar o fim de semana. 

Ainda, o filho possui deficiência física sendo beneficiário do LOAS, razão 

pela qual mora com os pais e exerce atividade de cuidador de cavalos em 

um aras, onde fica durante a semana. Segundo a Sra. Inês, o filho pegava 

a criança no portão da casa, não podendo entrar na casa, portanto, não 

sabia que as demais crianças estavam em tal situação, mas que a neta 

vinha limpa, mas não bem cuidada. Está com a neta há mais ou menos 

quinze dias, quando foi procurada pela madrinha da criança, e pretende 

exercer a guarda da mesma afirmando que o filho já procurou a 

Defensoria Pública para regularizar a situação” (fl. 110). 8.3. O Sr. Júlio 

Cezar Lopes dos Santos, juntamente com a Sra. Inês Lopes dos Santos 

procuraram o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, a fim de regularizar a guarda, alimentos e direito de convivência 

da menor Lharyssa, restando exitosa a conciliação, onde a guarda seria 

exercida unilateralmente pelo genitor, cabendo à genitora o dever de pagar 

alimentos e o direito de exercer o período de convivência com a infante (fl. 

129/131), entretanto, o Ministério Público não foi favorável à homologação 

do acordo formulado em audiência, em razão da necessidade de 

afastamento total da infante da casa da genitora (fl. 133/133-v). 8.4. 

Considerando que o poder familiar da genitora foi suspenso por meio 

desta decisão e, já estando a menor Lharyssa sob a guarda de fato do 

genitor e da avó paterna, levando-se em conta 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, acolho o 

parecer ministerial e, por conseguinte, CONCEDO a guarda compartilhada 

da menor Lharyssa Julyanna Oliveira Lima Lopes ao genitor Júlio Cézar 

Lopes dos Santos e à avó paterna Inês Lopes dos Santos. Expeça-se o 

respectivo termo de guarda (dados dos guardiões às fls. 129). 9. 

Determino o acompanhamento dos infantes Lucindo e Lharyssa 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. 9.1. Determino que seja deprecado 

o acompanhamento do menor Kaio Victor para a Comarca de Colíder/MT, 

pelo período de 06 (seis) meses, devendo encaminhar relatório 

pormenorizado do caso mensalmente. DA MANUTENÇÃO DA 

INSTITUCIONALIZAÇÃO 10. A fim de resguardar os interesses dos 

menores Stheffanny Emanuelly Lima Miranda, Maria Rosa Oliveira Lima e 

Wanderson Davi Oliveira Lima Machado, com fulcro no artigo 101, inciso 

VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente, defiro o pedido formulado 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, 

mantenho a medida de proteção de ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL dos 

menores, devendo continuar sob a responsabilidade do coordenador do 

Centro Social Menino Jesus, até que se tenha a informação de alguma 

família apta a recebê-la em guarda. 11. Determino que a equipe 

multidisciplinar deste Juízo empreenda buscas a fim de localizar famílias 

cadastradas que desejam adotar os infantes e, por conseguinte, autorizo 

a colocação das crianças em família substituta mediante termo de guarda. 

12. Com a juntada de informações acerca de pretensos guardiões, bem 

como do respectivo relatório psicossocial, abra-se vista dos autos ao 

representante do Ministério Público. 13. Citem-se os requeridos Luciene 

Oliveira Lima Almeida, Anderson Pereira Machado e Elizabete Oliveira 

Lima, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, ofereçam 

resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo 

desde logo o rol de testemunhas e documentos, na forma do art. 158, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 13.1. Considerando que o Sr. Diego 

Aparecida Miranda dos Santos está em local incerto e não sabido, bem 

como que não há documentos comprobatórios acerca do falecimento do 

Sr. Roberto Soares Teles, determino a citação destes 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). 14. Decorrido o prazo, 

certifique-se a Sra. Gestora se houve ou não apresentação de 

contestação pela ré. 15. 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 
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substituição na 5ª Vara da Comarca de Sinop/MT, curador(a) especial dos 

requeridos. 16. Em razão do pedido de fl. 127, determino a suspensão das 

visitas familiares aos infantes, em razão das profissionais terem 

visualizado a possibilidade de destituição do poder familiar, sendo que 

deixa de ser saudável a manutenção e o fortalecimento deste vínculo. 17. 

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita (art. 141, § 2º, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente). 18. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência, 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, Gestora Judiciária, que conferi e assino.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 313544 Nr: 16724-61.2017.811.0015

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMDPCDS, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 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 do menor para apresentar alegações finais, no prazo 

de 03 (tres) dias, conformea r. decisão de fl. 237.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 259983 Nr: 3697-45.2016.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:MT16044, Caroline Frydriszewski - OAB:OAB/MT20.321, 

EDNALDO COLLI - OAB:18.247-MT, ENALDO COLLI - OAB:OAB/MT 

18.247

 Vistos em correição permanente. 1. Com fulcro no art. 364, § 2º, do 

Código de Processo Civil, substituo o debate oral por razões finais 

escritas e, por conseguinte, concedo as partes o prazo de 15 (quinze) 

dias, sucessivamente, para oferecimento de memorias, iniciando-se pela 

parte autora. 2. Ao final, retornem-me os autos conclusos para prolação 

de sentença. 3. Saem os presentes intimados. 4. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 81785 Nr: 10074-81.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDS, SSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16135-MT, LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA HASSELSTROM - 

OAB:19.407/O

 Certifico que, em cumprimento ao item 2 da decisão de fls. 124, 

encaminho os autos ao setor de expedição de materia de imprensa afim de 

intimar o advogado da parte autora para manifestar-se no prazo legal.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005165-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELI LIMA NEPONUCENO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP - MT, 15 de março de 2018 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso Id. 12206089, no prazo legal. 

Processo: 1005165-90.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

MARIA CELI LIMA NEPONUCENO DE ALMEIDA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE 

DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005241-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JOSE DE FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP - MT, 15 de março de 2018 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso Id. 12205784, no prazo legal. 

Processo: 1005241-17.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

CLAUDIO JOSE DE FARIA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE 

DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001237-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO VANDERLEI WATTHIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ZANCAN OAB - MT21953/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001237-97.2018.8.11.0015 AUTOR: 

RICARDO VANDERLEI WATTHIER RÉU: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA, proposta por 

RICARDO VANDERLEI WATTHIER, em desfavor da SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT. Aduz o Requerente que no dia 04 de 

dezembro de 2017, recebeu uma carta protesto do Cartório de 2º Oficio 

Extrajudicial de Vera – MT, no valor de R$ 32.042,97, ao qual, descobriu 

ser referente a uma multa e ato de infração da SEFAZ MT, pela circulação 

de mercadoria de entrada de produto para comercialização sem 

destinatário certo, qual acredita-se ser da nota fiscal produtor rural 393. 

Ocorre que, “por ser orientado de maneira inequívoca, devido a alteração 

de exigência fiscalizatória do estado de Mato Grosso, o proprietário 

colocou em natureza da operação transferência, ao qual deveria ter 

colocado simples remessa de mercadoria, e também ao preencher o 

destinatário colocou o nome fantasia da Propriedade que adquiriu em 26 

de fevereiro de 2004, por conseguinte gerou um equívoco no lançamento 

por parte do agente fiscalizador que insurgiu em alegar circulação de 

mercadoria, no entanto foi somente simples remessa de máquina para 
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execução de serviço entres propriedades, de posse da mesma pessoa”. 

Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência que determine a suspensão “da 

exigibilidade do crédito tributário bem como a retirada do protesto no 

cartório do 2º Oficio de Vera, nos termos do art. 151, V, do Código 

Tributário Nacional”. 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”, o Requerente pretende a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de transferência 

da mercadoria de um estabelecimento para o outro da mesma pessoa 

jurídica. Neste sentido, conforme documentação apresentada, o 

REQUERENTE não comprova os requisitos necessários à antecipação dos 

efeitos da tutela, porquanto, para a comprovação da tese sustentada pelo 

Autor, impõe-se dilação probatória e, em especial, a submissão do feito ao 

crivo do contraditório. Ora esta, para a concessão da tutela pretendida, 

qual seja a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, são 

necessários o “FUMUS BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”, eis que a 

pretensão guarda relação com toda e qualquer outra providência de 

natureza acautelatória, no entanto esse Juízo entende que para o seu 

cabimento é necessária a coexistência dos requisitos citados acima. 

Assim, em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA, não se vislumbra a presença 

dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, explico, o 

REQUERENTE aduz que está assegurado pela Súmula 166 do STJ que não 

tem a incidência de ICMS aos produtos transportados de um 

estabelecimento para outro da mesma pessoa jurídica. No entanto, diante 

da documentação apresentada, o REQUERENTE apensas comprova que o 

estabelecimento da cidade de Vera- MT pertence aos mesmo, conforme 

ID. 11815358 e 11815354, e o estabelecimento de Correntes – PI, não se 

tem documentação quanto ao mesmo nos autos. Ademais, a Portaria N° 

239/2008 – Sefaz que “institui o Conhecimento de Transporte Avulso 

emitido por processamento eletrônico de dados – CTA-e, no âmbito da 

Secretaria de Estado de Fazenda”, aduz: Art. 1º Fica instituído o 

Conhecimento de Transporte Avulso Eletrônico– CTA-e, conforme modelo 

aprovado pelo Anexo Único desta Portaria, a ser emitido no âmbito da 

Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT, que será 

utilizado para acobertar prestações internas e interestaduais realizadas 

por transportador autônomo ou pessoa física ou jurídica não inscritas no 

Cadastro de Contribuintes do Estado. Art. 2º A emissão do CTA-e é 

obrigatória nas operações de que trata o artigo anterior, será gerado e 

impresso pela SEFAZ/MT e receberá numeração sequencial gerada pelo 

sistema. Desse modo, não esta demonstrado nos autos por meio de 

documentos a guia de Conhecimento de Transporte Avulso a origem e 

destino do transporte as localidades indicadas nas declarações de 

transporte. Assim, vejamos: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

INDEFERIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL - MORTE 

- SINALIZAÇÃO INADEQUADA - PENSÃO CIVIL – NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS AUSENTES – MEDIDA CAUTELAR - 

FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA NÃO PREENCHIDOS - 

IMPROVIMENTO. Não havendo comprovação do preenchimento dos 

requisitos estampados no art. 273 do CPC, ante a necessidade de dilação 

probatória, há indeferir o pedido de tutela antecipada. Para a concessão 

de providência cautelar, nos termos do artigo 273, § 7º, do CPC, é 

necessária a presença do fumus boni juris e do periculum in mora. 

Ausentes, há indeferir a medida cautelar pretendida. (AI 15227/2014, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, 

Publicado no DJE 03/11/2015) Logo, ausentes os vestígios que garantem a 

tutela liminar em favor do REQUERENTE, eis que o processo merece 

dilação probatória para melhor análise do feito, o INDEFERIMENTO do 

PEDIDO LIMINAR é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA 

ANTECIPADA postulada. CITE-SE a 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004848-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL MENEGAT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004848-92.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: GENTIL MENEGAT REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – DETERMINO a NOTIFICAÇÃO 

da DIRETORA do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, MANIFESTE se há INTERESSE no 

MEDICAMENTO “NEXAVAR (SORAFENIBE) 200MG”, na quantidade de 10 

(dez) caixas, ante o ÓBITO do Autor e a consequente DISPONIBILIZAÇÃO 

daquele FÁRMACO; II – Com o APORTE, façam-me os autos em 

CONCLUSÃO para DELIBERAÇÃO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1012650-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BW AGRONEGOCIOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

OSMINDO BERNARDI (REQUERENTE)

DIRCEU BERNARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012650-44.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: BW AGRONEGOCIOS EIRELI - ME, DIRCEU BERNARDI, 

OSMINDO BERNARDI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I - DEFIRO a NOTIFICAÇÃO, como requerido, na forma do artigo 729 do 

CPC/2015; II – DISPENSADA a ENTREGA dos AUTOS, eis que TRAMITA 

sob a forma ELETRÔNICA, havendo a sua DISPONIBILIZAÇÃO ao 

PATRONO da parte DEMANDANTE; III – DEFIRO, por fim, os BENEFÍCIOS da 

JUSTIÇA GRATUITA; IV - Após, ARQUIVE-SE. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003130-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO RAMOS VIEIRA (RÉU)

ALBERTO KAZUNORI KINOSHITA (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003130-60.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO RÉU: IVANILDO RAMOS VIEIRA, 

ALBERTO KAZUNORI KINOSHITA Vistos etc. I - Trata-se de AÇÃO DE 

RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

desfavor de IVANILDO RAMOS VIEIRA e ALBERTO KINOSHITA, 

objetivando, em síntese, a condenação dos Requeridos nas sanções 

previstas no artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92; II - Perscrutando os 

autos, verifica-se, em linhas gerais, após DESPACHO constante no ID. 

5563821, que os REQUERIDOS foram NOTIFICADOS para apresentação de 

DEFESA PRELIMINAR, nos termos do art. 17, parágrafo 7º, da Lei de 

Improbidade Administrativa – L.I.A., contudo MANTIVERAM-SE INERTES, 

conforme CERTIDÃO de ID. 11666229; III – Perfunctoriamente, sem 

adentrar no mérito da causa, constata-se sem maiores esforços, ao 

menos INDÍCIOS da PRÁTICA de ATO de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, 

ante a contratação, sem prévia licitação, da empresa “Horizon Tur” para o 

transporte de passageiros nas rotas Sinop/Santa Carmem e Sinop/Colíder. 

IV - Ora, HAVENDO INDÍCIOS de EVENTUAIS PRÁTICAS ÍMPROBAS, não 

há como obstar o prosseguimento da ação, OPORTUNIZANDO-SE a 

COMPROVAÇÃO do ALEGADO e TAMBÉM PRODUÇÃO de PROVA pela 

OUTRA PARTE de que tal situação não ocorreu; V - À evidência, 

tratando-se de demanda que envolve interesse público, o princípio da 

verdade real ganha peso e reforça o entendimento no sentido da 

necessidade do prosseguimento dos trâmites normais para a total 

cognição do feito; VI - Saliente-se que os parágrafos 6º, 7º e 8º do art. 

17, da Lei de Improbidade Administrativa, apontam que o RECEBIMENTO da 

INICIAL da AÇÃO de IMPROBIDADE requer apenas que se verifique a 

presença dos PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS e das CONDIÇÕES da 

AÇÃO e a presença de INDÍCIOS SUFICIENTES a caracterizar uma 

POSSÍVEL EXISTÊNCIA de ATOS de IMPROBIDADE. Há, portanto, apenas 

um JUÍZO SUPERFICIAL, abrindo-se a fase para uma AMPLA PRODUÇÃO 

PROBATÓRIA, que poderá, no curso do processo, confirmar ou não a 

responsabilidade; VII - Assim, imperioso que seja mais detidamente 

analisada a questão, com a DILAÇÃO PROBATÓRIA AMPLA, de modo a se 

concluir ou não pela responsabilização do envolvido pela prática de atos 

de improbidade; VIII - Verifica-se, então, que tais QUESTIONAMENTOS 

somente serão, de fato, ELUCIDADOS, com a continuidade da INSTRUÇÃO 

PROBATÓRIA da presente Ação de Improbidade, sendo certo que a 

ausência de prova contundente no sentido contrário, que rechace de 

forma incontestável a alegação de improbidade, por si só já é suficiente 

para o recebimento da ação e determinar o prosseguimento do feito; IX - 

Ressalte-se, ainda, que o RECEBIMENTO da AÇÃO NÃO adianta uma 

CONDENAÇÃO ou outro JUÍZO ANTECIPADO sobre o MÉRITO da CAUSA, 

pois traduz apenas a verificação da existência de indícios que embasem a 

movimentação da máquina judiciária para apurar as alegações feitas; X - 

Assim, RECEBO a INICIAL da AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO 

DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, reconhecendo, “prima facie”, a 

existência de INDÍCIOS RAZOÁVEIS da prática de ATOS ÍMPROBOS, 

passíveis de serem enquadrados como de improbidade administrativa, de 

maneira que durante a regular instrução é que emergirá, do conjunto 

fático-probatório, a verdade dos fatos, ensejando decisão hígida e 

lastreada em profundo exercício cognitivo, conforme o estabelecido no § 

8º do art. 17 da Lei 8.429/92; Vejamos: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 17, § 8º, DA 

LEI Nº 8.429/92. INDÍCIOS DE PRÁTICA E DE AUTORIA DE ATOS DE 

IMPROBIDADE. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS 

LICITATÓRIOS. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO. 

1. O reconhecimento da existência de indícios da prática de atos de 

improbidade, em casos como o presente, não reclama o reexame de fatos 

ou provas. O juízo que se impõe restringe-se ao enquadramento jurídico, 

ou seja, à consequência que o Direito atribui aos fatos e provas que, tal 

como delineados no acórdão, dão suporte (ou não) ao recebimento da 

inicial. 2. A jurisprudência desta Corte tem asseverado que "é suficiente a 

demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e 

autoria, para que se determine o processamento da ação, em obediência 

ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior 

resguardo do interesse público" (REsp 1.197.406/MS, Rel. Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013). 3. Como deflui da expressa 

dicção do § 8º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, somente será possível a 

pronta rejeição da ação, pelo magistrado, caso resulte convencido da 

inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da 

inadequação da via eleita. 4. Na espécie, entretanto, em momento algum o 

acórdão local concluiu pela existência de provas hábeis e suficientes para 

o precoce trancamento da ação. 5. Com efeito, somente após a regular 

instrução processual é que se poderá, in casu, concluir pela existência 

de: (I) eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do 

respectivo montante; (II) efetiva lesão a princípios da Administração 

Pública; (III) elemento subjetivo apto a caracterizar o suposto ato ímprobo. 

6. Recurso especial provido, para que a ação tenha regular trâmite. (STJ - 

REsp: 1192758 MG 2010/0080733-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 15/10/2014). XI - Dessa forma, DETERMINO: a) 

CITEM-SE os Requeridos para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CONTESTAREM, se quiserem, a presente ação, nos termos do artigo 17, 

parágrafo 9º, da L.I.A. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC/2015, arts. 219, 229 e 335). b) Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE. c) Contestando, vista ao AUTOR para RÉPLICA, 

nos termos de sua prerrogativa insculpida na L.O.N.M.P. (art. 41, inciso IV, 

da Lei nº 8.625/93). d) Caso necessário, EXPEÇA-SE CARTA 

PRECATÓRIA. e) Por fim, CONSIGNO que a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

manifestou em ID. 6086858, nos termos do artigo 17, § 3º da Lei nº 

8.429/92, seu desinteresse em integrar a lide. f) Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1010048-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ ALVES DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010048-80.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: JUAREZ 

ALVES DA COSTA Vistos etc. I - Trata-se de AÇÃO DE 

RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

desfavor de JUAREZ ALVES DA COSTA, objetivando, em síntese, a 

condenação do Requerido nas sanções previstas no artigo 12, inciso III, 

da Lei nº 8.429/92; II - Perscrutando os autos, verifica-se, em linhas 

gerais, após DESPACHO constante no ID. 9784717, que o REQUERIDO foi 

NOTIFICADO para apresentação de DEFESA PRELIMINAR, nos termos do 

art. 17, parágrafo 7º, da Lei de Improbidade Administrativa – L.I.A., 

contudo MANTEVE-SE INERTE; III – Perfunctoriamente, sem adentrar no 

mérito da causa, constata-se sem maiores esforços, ao menos INDÍCIOS 

da PRÁTICA de ATO de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, ante a 

contratação de servidores (“terceirização”) por meio de convênios 

celebrados entre o Município de Sinop e a Associação dos Agentes 

Comunitários de Saúde de Sinop, deixando, assim, de realizar concurso 

público; IV - Ora, HAVENDO INDÍCIOS de EVENTUAIS PRÁTICAS 

ÍMPROBAS, não há como obstar o prosseguimento da ação, 

OPORTUNIZANDO-SE a COMPROVAÇÃO do ALEGADO e TAMBÉM 

PRODUÇÃO de PROVA pela OUTRA PARTE de que tal situação não 

ocorreu; V - À evidência, tratando-se de demanda que envolve interesse 

público, o princípio da verdade real ganha peso e reforça o entendimento 

no sentido da necessidade do prosseguimento dos trâmites normais para 

a total cognição do feito; VI - Saliente-se que os parágrafos 6º, 7º e 8º do 

art. 17, da Lei de Improbidade Administrativa, apontam que o 

RECEBIMENTO da INICIAL da AÇÃO de IMPROBIDADE requer apenas que 

se verifique a presença dos PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS e das 

CONDIÇÕES da AÇÃO e a presença de INDÍCIOS SUFICIENTES a 
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caracterizar uma POSSÍVEL EXISTÊNCIA de ATOS de IMPROBIDADE. Há, 

portanto, apenas um JUÍZO SUPERFICIAL, abrindo-se a fase para uma 

AMPLA PRODUÇÃO PROBATÓRIA, que poderá, no curso do processo, 

confirmar ou não a responsabilidade; VII - Assim, imperioso que seja mais 

detidamente analisada a questão, com a DILAÇÃO PROBATÓRIA AMPLA, 

de modo a se concluir ou não pela responsabilização do envolvido pela 

prática de atos de improbidade; VIII - Verifica-se, então, que tais 

QUESTIONAMENTOS somente serão, de fato, ELUCIDADOS, com a 

continuidade da INSTRUÇÃO PROBATÓRIA da presente Ação de 

Improbidade, sendo certo que a ausência de prova contundente no sentido 

contrário, que rechace de forma incontestável a alegação de improbidade, 

por si só já é suficiente para o recebimento da ação e determinar o 

prosseguimento do feito; IX - Ressalte-se, ainda, que o RECEBIMENTO da 

AÇÃO NÃO adianta uma CONDENAÇÃO ou outro JUÍZO ANTECIPADO 

sobre o MÉRITO da CAUSA, pois traduz apenas a verificação da 

existência de indícios que embasem a movimentação da máquina judiciária 

para apurar as alegações feitas; X - Assim, RECEBO a INICIAL da AÇÃO 

DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, 

reconhecendo, “prima facie”, a existência de INDÍCIOS RAZOÁVEIS da 

prática de ATOS ÍMPROBOS, passíveis de serem enquadrados como de 

improbidade administrativa, de maneira que durante a regular instrução é 

que emergirá, do conjunto fático-probatório, a verdade dos fatos, 

ensejando decisão hígida e lastreada em profundo exercício cognitivo, 

conforme o estabelecido no § 8º do art. 17 da Lei 8.429/92; Vejamos: 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 8.429/92. INDÍCIOS DE 

PRÁTICA E DE AUTORIA DE ATOS DE IMPROBIDADE. POSSÍVEIS 

IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. RECEBIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da 

existência de indícios da prática de atos de improbidade, em casos como o 

presente, não reclama o reexame de fatos ou provas. O juízo que se 

impõe restringe-se ao enquadramento jurídico, ou seja, à consequência 

que o Direito atribui aos fatos e provas que, tal como delineados no 

acórdão, dão suporte (ou não) ao recebimento da inicial. 2. A 

jurisprudência desta Corte tem asseverado que "é suficiente a 

demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e 

autoria, para que se determine o processamento da ação, em obediência 

ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior 

resguardo do interesse público" (REsp 1.197.406/MS, Rel. Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013). 3. Como deflui da expressa 

dicção do § 8º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, somente será possível a 

pronta rejeição da ação, pelo magistrado, caso resulte convencido da 

inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da 

inadequação da via eleita. 4. Na espécie, entretanto, em momento algum o 

acórdão local concluiu pela existência de provas hábeis e suficientes para 

o precoce trancamento da ação. 5. Com efeito, somente após a regular 

instrução processual é que se poderá, in casu, concluir pela existência 

de: (I) eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do 

respectivo montante; (II) efetiva lesão a princípios da Administração 

Pública; (III) elemento subjetivo apto a caracterizar o suposto ato ímprobo. 

6. Recurso especial provido, para que a ação tenha regular trâmite. (STJ - 

REsp: 1192758 MG 2010/0080733-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 15/10/2014). XI - Dessa forma, DETERMINO: a) CITE-SE 

o Requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, CONTESTAR, se quiser, a 

presente ação, nos termos do artigo 17, parágrafo 9º, da L.I.A. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC/2015, arts. 219 e 335). b) Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE. c) 

Contestando, vista ao AUTOR para RÉPLICA, nos termos de sua 

prerrogativa insculpida na L.O.N.M.P. (art. 41, inciso IV, da Lei nº 

8.625/93). d) Caso necessário, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA. e) Por 

fim, CONSIGNO que a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL manifestou em ID. 

9991477, nos termos do artigo 17, § 3º da Lei nº 8.429/92, seu 

desinteresse em integrar a lide. f) Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1009721-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ ALVES DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009721-38.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: JUAREZ 

ALVES DA COSTA Vistos etc. I - Trata-se de AÇÃO DE 

RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

desfavor de JUAREZ ALVES DA COSTA, objetivando, em síntese, a 

condenação do Requerido nas sanções previstas no artigo 12, incisos I e 

III, da Lei nº 8.429/92; II - Perscrutando os autos, verifica-se, em linhas 

gerais, após DESPACHO constante no ID. 9465615, que o REQUERIDO foi 

NOTIFICADO para apresentação de DEFESA PRELIMINAR, nos termos do 

art. 17, parágrafo 7º, da Lei de Improbidade Administrativa – L.I.A., 

contudo MANTEVE-SE INERTE, conforme CERTIDÃO de ID. 11904038; III – 

Perfunctoriamente, sem adentrar no mérito da causa, constata-se sem 

maiores esforços, ao menos INDÍCIOS da PRÁTICA de ATO de 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, ante supostas irregularidades na 

contratação dos serviços de publicidade pelo Município de Sinop, 

envolvendo, dentre outras, as empresas “DMD Associados Assessoria e 

Propaganda Ltda.” e “Rádio e Televisão Regional Ltda.”, sendo esta última 

de propriedade do, à época, Secretário Municipal de Saúde, Mauri 

Rodrigues de Lima, eis que o Requerido deixou, ao que parece, de realizar 

procedimentos licitatórios para gastos com publicidade institucional nos 

anos 2010, 2011, 2012 e parcialmente em 2013, valendo-se, para tanto, de 

indevidos aditivos contratuais, dispensando-se processos licitatórios. IV - 

Ora, HAVENDO INDÍCIOS de EVENTUAIS PRÁTICAS ÍMPROBAS, não há 

como obstar o prosseguimento da ação, OPORTUNIZANDO-SE a 

COMPROVAÇÃO do ALEGADO e TAMBÉM PRODUÇÃO de PROVA pela 

OUTRA PARTE de que tal situação não ocorreu; V - À evidência, 

tratando-se de demanda que envolve interesse público, o princípio da 

verdade real ganha peso e reforça o entendimento no sentido da 

necessidade do prosseguimento dos trâmites normais para a total 

cognição do feito; VI - Saliente-se que os parágrafos 6º, 7º e 8º do art. 

17, da Lei de Improbidade Administrativa, apontam que o RECEBIMENTO da 

INICIAL da AÇÃO de IMPROBIDADE requer apenas que se verifique a 

presença dos PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS e das CONDIÇÕES da 

AÇÃO e a presença de INDÍCIOS SUFICIENTES a caracterizar uma 

POSSÍVEL EXISTÊNCIA de ATOS de IMPROBIDADE. Há, portanto, apenas 

um JUÍZO SUPERFICIAL, abrindo-se a fase para uma AMPLA PRODUÇÃO 

PROBATÓRIA, que poderá, no curso do processo, confirmar ou não a 

responsabilidade; VII - Assim, imperioso que seja mais detidamente 

analisada a questão, com a DILAÇÃO PROBATÓRIA AMPLA, de modo a se 

concluir ou não pela responsabilização do envolvido pela prática de atos 

de improbidade; VIII - Verifica-se, então, que tais QUESTIONAMENTOS 

somente serão, de fato, ELUCIDADOS, com a continuidade da INSTRUÇÃO 

PROBATÓRIA da presente Ação de Improbidade, sendo certo que a 

ausência de prova contundente no sentido contrário, que rechace de 

forma incontestável a alegação de improbidade, por si só já é suficiente 

para o recebimento da ação e determinar o prosseguimento do feito; IX - 

Ressalte-se, ainda, que o RECEBIMENTO da AÇÃO NÃO adianta uma 

CONDENAÇÃO ou outro JUÍZO ANTECIPADO sobre o MÉRITO da CAUSA, 

pois traduz apenas a verificação da existência de indícios que embasem a 

movimentação da máquina judiciária para apurar as alegações feitas; X - 

Assim, RECEBO a INICIAL da AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO 

DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, reconhecendo, “prima facie”, a 

existência de INDÍCIOS RAZOÁVEIS da prática de ATOS ÍMPROBOS, 

passíveis de serem enquadrados como de improbidade administrativa, de 

maneira que durante a regular instrução é que emergirá, do conjunto 

fático-probatório, a verdade dos fatos, ensejando decisão hígida e 

lastreada em profundo exercício cognitivo, conforme o estabelecido no § 

8º do art. 17 da Lei 8.429/92; Vejamos: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 17, § 8º, DA 

LEI Nº 8.429/92. INDÍCIOS DE PRÁTICA E DE AUTORIA DE ATOS DE 

IMPROBIDADE. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS 

LICITATÓRIOS. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO. 

1. O reconhecimento da existência de indícios da prática de atos de 

improbidade, em casos como o presente, não reclama o reexame de fatos 

ou provas. O juízo que se impõe restringe-se ao enquadramento jurídico, 

ou seja, à consequência que o Direito atribui aos fatos e provas que, tal 

como delineados no acórdão, dão suporte (ou não) ao recebimento da 
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inicial. 2. A jurisprudência desta Corte tem asseverado que "é suficiente a 

demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e 

autoria, para que se determine o processamento da ação, em obediência 

ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior 

resguardo do interesse público" (REsp 1.197.406/MS, Rel. Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013). 3. Como deflui da expressa 

dicção do § 8º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, somente será possível a 

pronta rejeição da ação, pelo magistrado, caso resulte convencido da 

inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da 

inadequação da via eleita. 4. Na espécie, entretanto, em momento algum o 

acórdão local concluiu pela existência de provas hábeis e suficientes para 

o precoce trancamento da ação. 5. Com efeito, somente após a regular 

instrução processual é que se poderá, in casu, concluir pela existência 

de: (I) eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do 

respectivo montante; (II) efetiva lesão a princípios da Administração 

Pública; (III) elemento subjetivo apto a caracterizar o suposto ato ímprobo. 

6. Recurso especial provido, para que a ação tenha regular trâmite. (STJ - 

REsp: 1192758 MG 2010/0080733-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 15/10/2014). XI - Dessa forma, DETERMINO: a) CITE-SE 

o Requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, CONTESTAR, se quiser, a 

presente ação, nos termos do artigo 17, parágrafo 9º, da L.I.A. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC/2015, arts. 219 e 335). b) Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE. c) 

Contestando, vista ao AUTOR para RÉPLICA, nos termos de sua 

prerrogativa insculpida na L.O.N.M.P. (art. 41, inciso IV, da Lei nº 

8.625/93). d) Caso necessário, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA. e) Por 

fim, CONSIGNO que a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL manifestou em ID. 

9804888, nos termos do artigo 17, § 3º da Lei nº 8.429/92, seu 

desinteresse em integrar a lide. f) Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1008656-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ ALVES DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008656-08.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: JUAREZ 

ALVES DA COSTA Vistos etc. I - Trata-se de AÇÃO DE 

RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

desfavor de JUAREZ ALVES DA COSTA, objetivando, em síntese, a 

condenação do Requerido nas sanções previstas no artigo 12, incisos I e 

III, da Lei nº 8.429/92; II - Perscrutando os autos, verifica-se, em linhas 

gerais, após DESPACHO constante no ID. 9105597, que o REQUERIDO foi 

NOTIFICADO para apresentação de DEFESA PRELIMINAR, nos termos do 

art. 17, parágrafo 7º, da Lei de Improbidade Administrativa – L.I.A., 

contudo MANTEVE-SE INERTE, conforme CERTIDÃO de ID. 11903362; III – 

Perfunctoriamente, sem adentrar no mérito da causa, constata-se sem 

maiores esforços, ao menos INDÍCIOS da PRÁTICA de ATO de 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, ante a necessidade apuração quanto ao 

pagamento de honorários sucumbenciais para assessores jurídicos e 

Procurador Jurídico do Município de Sinop, os quais atuam em “caráter 

precário”, “sem carreira organizada, cujos cargos são providos em 

comissão”; IV - Ora, HAVENDO INDÍCIOS de EVENTUAIS PRÁTICAS 

ÍMPROBAS, não há como obstar o prosseguimento da ação, 

OPORTUNIZANDO-SE a COMPROVAÇÃO do ALEGADO e TAMBÉM 

PRODUÇÃO de PROVA pela OUTRA PARTE de que tal situação não 

ocorreu; V - À evidência, tratando-se de demanda que envolve interesse 

público, o princípio da verdade real ganha peso e reforça o entendimento 

no sentido da necessidade do prosseguimento dos trâmites normais para 

a total cognição do feito; VI - Saliente-se que os parágrafos 6º, 7º e 8º do 

art. 17, da Lei de Improbidade Administrativa, apontam que o 

RECEBIMENTO da INICIAL da AÇÃO de IMPROBIDADE requer apenas que 

se verifique a presença dos PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS e das 

CONDIÇÕES da AÇÃO e a presença de INDÍCIOS SUFICIENTES a 

caracterizar uma POSSÍVEL EXISTÊNCIA de ATOS de IMPROBIDADE. Há, 

portanto, apenas um JUÍZO SUPERFICIAL, abrindo-se a fase para uma 

AMPLA PRODUÇÃO PROBATÓRIA, que poderá, no curso do processo, 

confirmar ou não a responsabilidade; VII - Assim, imperioso que seja mais 

detidamente analisada a questão, com a DILAÇÃO PROBATÓRIA AMPLA, 

de modo a se concluir ou não pela responsabilização do envolvido pela 

prática de atos de improbidade; VIII - Verifica-se, então, que tais 

QUESTIONAMENTOS somente serão, de fato, ELUCIDADOS, com a 

continuidade da INSTRUÇÃO PROBATÓRIA da presente Ação de 

Improbidade, sendo certo que a ausência de prova contundente no sentido 

contrário, que rechace de forma incontestável a alegação de improbidade, 

por si só já é suficiente para o recebimento da ação e determinar o 

prosseguimento do feito; IX - Ressalte-se, ainda, que o RECEBIMENTO da 

AÇÃO NÃO adianta uma CONDENAÇÃO ou outro JUÍZO ANTECIPADO 

sobre o MÉRITO da CAUSA, pois traduz apenas a verificação da 

existência de indícios que embasem a movimentação da máquina judiciária 

para apurar as alegações feitas; X - Assim, RECEBO a INICIAL da AÇÃO 

DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, 

reconhecendo, “prima facie”, a existência de INDÍCIOS RAZOÁVEIS da 

prática de ATOS ÍMPROBOS, passíveis de serem enquadrados como de 

improbidade administrativa, de maneira que durante a regular instrução é 

que emergirá, do conjunto fático-probatório, a verdade dos fatos, 

ensejando decisão hígida e lastreada em profundo exercício cognitivo, 

conforme o estabelecido no § 8º do art. 17 da Lei 8.429/92; Vejamos: 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 8.429/92. INDÍCIOS DE 

PRÁTICA E DE AUTORIA DE ATOS DE IMPROBIDADE. POSSÍVEIS 

IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. RECEBIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da 

existência de indícios da prática de atos de improbidade, em casos como o 

presente, não reclama o reexame de fatos ou provas. O juízo que se 

impõe restringe-se ao enquadramento jurídico, ou seja, à consequência 

que o Direito atribui aos fatos e provas que, tal como delineados no 

acórdão, dão suporte (ou não) ao recebimento da inicial. 2. A 

jurisprudência desta Corte tem asseverado que "é suficiente a 

demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e 

autoria, para que se determine o processamento da ação, em obediência 

ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior 

resguardo do interesse público" (REsp 1.197.406/MS, Rel. Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013). 3. Como deflui da expressa 

dicção do § 8º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, somente será possível a 

pronta rejeição da ação, pelo magistrado, caso resulte convencido da 

inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da 

inadequação da via eleita. 4. Na espécie, entretanto, em momento algum o 

acórdão local concluiu pela existência de provas hábeis e suficientes para 

o precoce trancamento da ação. 5. Com efeito, somente após a regular 

instrução processual é que se poderá, in casu, concluir pela existência 

de: (I) eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do 

respectivo montante; (II) efetiva lesão a princípios da Administração 

Pública; (III) elemento subjetivo apto a caracterizar o suposto ato ímprobo. 

6. Recurso especial provido, para que a ação tenha regular trâmite. (STJ - 

REsp: 1192758 MG 2010/0080733-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 15/10/2014). XI - Dessa forma, DETERMINO: a) CITE-SE 

o Requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, CONTESTAR, se quiser, a 

presente ação, nos termos do artigo 17, parágrafo 9º, da L.I.A. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC/2015, arts. 219 e 335). b) Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE. c) 

Contestando, vista ao AUTOR para RÉPLICA, nos termos de sua 

prerrogativa insculpida na L.O.N.M.P. (art. 41, inciso IV, da Lei nº 

8.625/93). d) Caso necessário, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA. e) Por 

fim, CONSIGNO que a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL manifestou em ID. 

9804699, nos termos do artigo 17, § 3º da Lei nº 8.429/92, seu 

desinteresse em integrar a lide. f) Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1008433-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN OAB - MT0017876A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008433-55.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: JONAS EDU GRUEN EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I – Perscrutando os autos, verifica-se, por meio da 

CERTIDÃO de ID. 11700680, que o Executado DEIXOU DECORRER o 

PRAZO sem apresentar IMPUGNAÇÃO, conforme DESPACHO de ID. 

9854914; II – Assim, nos termos daquele DESPACHO INICIAL, DETERMINO, 

em razão da “renúncia ao excedente a 100 UPF” (IDs. 11738769 e 

11700204), a EXPEDIÇÃO de ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o Ente Público foi citado para o processo, para PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR (R$ 12.994,00), que será realizado no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015; III - 

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT; IV – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001324-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR SANTOS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001324-24.2016.8.11.0015 

REQUERENTE: ADENIR SANTOS PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Quanto 

ao PETITÓRIO contido no Id 11061763, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT REQUER 

a exclusão dos Ids 10862474, 10862174, 10862177, 10862150 sob o 

argumento destes terem sido lançados erroneamente, CONTUDO, tendo 

em vista que se trata de CONTESTAÇÃO e outros documentos que NÃO 

trazem PREJUÍZO ao FEITO, não vejo óbice deles continuarem nos autos 

eletrônicos para posterior apreciação do termo processual. II – Já com 

relação ao PETITÓRIO contido no Id 10861636, DETERMINO que a 

SECRETARIA EXPEÇA OFÍCIO remetendo os presentes AUTOS 

ELETRÔNICOS ao e. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO com as nossas homenagens. III – Oportunamente, CONCLUSO. 

Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000264-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDEBORA ROMERO DE LUCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000264-45.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ANDEBORA ROMERO DE LUCIA REQUERIDO: 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 (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) 

C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA, por meio da qual a 

Parte Requerente objetiva a “CIRURGIA GASTROPLASTIA”. II – Assim, 

para que não haja maiores dissabores e sobretudo risco de se agravar a 

saúde da parte Autora pela ausência da cirurgia, 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 

único ORÇAMENTO, qual seja, aquele apresentado pela “FUNDAÇÃO DE 

SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP – HOSPITAL SANTO ANTÔNIO”, juntado 

ao Id. 11364865. Assim, em razão da EXCEPCIONALIDADE e URGÊNCIA do 

caso em apreço, a presente MEDIDA é dotada de CELERIDADE e 

SENSATEZ, a fim de resguardar bem maior do jurisdicionado, qual seja, 

sua vida! III – Dada a URGÊNCIA do caso, INICIALMENTE, NOTIFIQUE-SE o 

respectivo PRESTADOR, para que realize o procedimento de “CIRURGIA 

GASTROPLASTIA”, ressaltando que, APÓS a PRESTAÇÃO do SERVIÇO, 

cabe ao TERCEIRO PARTICULAR/PRESTADOR carrear aos autos a 

DESCRIÇÃO PORMENORIZADA do PROCEDIMENTO e apresentar NOTA 

FISCAL dos HONORÁRIOS MÉDICOS e MATERIAIS utilizados na cirurgia, 

juntamente com o número da conta, para que seja feita a LIBERAÇÃO DE 

VALORES. Obviamente, considera-se como BALIZADOR, o ORÇAMENTO 

previamente APRESENTADO nos autos, mas também há ponderação 

sobre eventuais alterações que podem ocorrer quando da efetivação 

do(s) serviço(s). Cobra relevo CONSIGNAR que, no que tange a eventual 

INTERNAÇÃO, a mesma deve ocorrer em LEITO SIMPLES/ENFERMARIA e, 

apenas em casos EXCEPECIONAIS e JUSTIFICADOS através de LAUDO 

MÉDICO PORMENORIZADO, as internações serão aceitas em 

APARTAMENTO, SOB PENA DE NÃO PAGAMENTO DOS VALORES À 

MAIOR. III - 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)”. IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para 

apreciação e ulteriores deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO do 

BLOQUEIO e ALVARÁ JUDICIAIS. Às providências. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001668-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI SOUZA DUARTE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001668-34.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: FRANCIELI SOUZA DUARTE MIRANDA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Consoante se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA pelo(s) 

REQUERIDO(S) a LIMINAR PROFERIDA no Id. 12080443, a qual determinou 

aos Requeridos que disponibilizassem à parte Requerente o medicamento 

“ENOXAPARINA 40MG”, uma dose diária (30 ampolas/mês) a ser utilizado 

por todo período gestacional, bem como, por 40 (quarenta) dias após o 

parto. Quantia essa que sofrerá modificação em decorrência da Parte 

Requerente já se encontrar com 10 (dez) semandas de gestação. O 

POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido de reconhecer 

o DEVER do PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os MEIOS 

NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO com as 

DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de 

RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, 

quando indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA 

e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 
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UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Agindo dessa 

forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a determinação judicial ou 

simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou qualquer outro que assim 

agir, poderá incorrer na prática do CRIME de DESOBEDIÊNCIA, previsto no 

artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o caso, de PREVARICAÇÃO, 

previsto no artigo 319 do Código Penal. Registre-se que a execução da 

decisão concessiva da antecipação da tutela é imediata, expressa no 

mandado judicial, sendo certo que “o não atendimento do mandado judicial 

caracteriza o crime de desobediência à ordem legal (CP, art. 330), e por 

ele responde o impetrado renitente, sujeitando-se até mesmo a prisão em 

flagrante, dada a natureza permanente do delito”, consoante o magistério 

de Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª 

edição, Malheiros Editores, pág. 69. II – Nesta esteira, INTIMEM-SE o 

ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do DIRETOR do ESCRITÓRIO 

REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem as vezes o fizer), e o 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

(ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO CUMPRIMENTO à DECISÃO 

de Id. 12080443, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS pela SAÚDE 

PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

do(a) Autor(a) sofrer seqüelas ou falecer em razão do descumprimento 

ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – Por 

fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000662-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G. O. L. (REQUERENTE)

DAIANE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000662-89.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: DAIANE DA SILVA OLIVEIRA, GUILHERME OLIVEIRA LEAL 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I – Consoante se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA 

pelo(s) REQUERIDO(S) a LIMINAR PROFERIDA no Id. 11922051, a qual 

determinou aos Requeridos que disponibilizassem à parte Requerente o 

“TRATAMENTO DE TERAPIAS DE REABILITAÇÃO, SENDO ELAS: TERAPIA 

INTENSIVA NO PROTOCOLO PEDIASUIT, realizada por fisioterapeuta 

especializado no PROTOCOLO PEDIASUIT, semanalmente, por tempo 

indeterminado e de maneira ininterrupta”. O POSICIONAMENTO 

JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido de reconhecer o DEVER do 

PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os MEIOS NECESSÁRIOS à 

MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO com as DESPESAS 

oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de RECURSOS e em 

IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, quando 

indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA e à 

SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Agindo dessa 

forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a determinação judicial ou 

simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou qualquer outro que assim 

agir, poderá incorrer na prática do CRIME de DESOBEDIÊNCIA, previsto no 

artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o caso, de PREVARICAÇÃO, 

previsto no artigo 319 do Código Penal. Registre-se que a execução da 

decisão concessiva da antecipação da tutela é imediata, expressa no 

mandado judicial, sendo certo que “o não atendimento do mandado judicial 

caracteriza o crime de desobediência à ordem legal (CP, art. 330), e por 

ele responde o impetrado renitente, sujeitando-se até mesmo a prisão em 

flagrante, dada a natureza permanente do delito”, consoante o magistério 

de Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª 

edição, Malheiros Editores, pág. 69. II – Nesta esteira, INTIMEM-SE o 

ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do DIRETOR do ESCRITÓRIO 

REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem as vezes o fizer), e o 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

(ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO CUMPRIMENTO à DECISÃO 

de Id. 11922051, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS pela SAÚDE 

PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

do(a) Autor(a) sofrer seqüelas ou falecer em razão do descumprimento 

ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – Por 

fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 320321 Nr: 3295-90.2018.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - 

ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, JOSÉ 

FERNANDO DE QUEIROZ, INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - 

INTERMAT, CARTORIO DO SEXTO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE 

IMÓVEIS DE CUIABÁ, VALDEICY FELICIANO VIEIRA, COLONIZADORA 

VALE DO RIO FERRO LTDA, ARMANDO ZAFALON, CELIO LOPES DE 

OLIVEIRA, FREDERICO KETTERER, JOSE LOURENÇO DOS SANTOS, 

HENRIQUE MOLINARI, APARECIDO NOVELO, OTO SCHLLING, JOÃO 

ANTONIO DA SILVA, ARNOLD SCHILLING, JOSÉ FARIAS, JOÃO 

RODRIGUES, NELSON AMBROSIO, ODILIO MANZONI, SIRÇA GENEROSA 

DE SIQUEIRA ARAUJO, SILVIO GENEROSO DE SIQUEIRA, WILSON 

STELLA, CICERO GENEROSO SIQUEIRA, LUIZ PIRES, LUIZ RONCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO A DECISÃO NOS AUTOS 1001226-68.2018-PJE, O 

QUAL FOI MATERIALIZADO NESTA DATA, PASSANDO A CONSTAR O 

CÓDIGO 320321 COMO SEGUEII – Ademais, DETERMINO a 

MATERIALIZAÇÃO FÍSICA destes autos, seu REGISTRO no SISTEMA 

APOLO e, via de consequência, a BAIXA na DISTRIBUIÇÃO no SISTEMA 

PJE, no afã de EVITAR TUMULTO em seu MANUSEIO, ante a 

COMPLEXIDADE da CAUSA, bem como ante a EXISTÊNCIA de outras 

DEMANDAS FÍSICAS quem versam sobre o mesmo assunto, como 

indicado alhures.

 COMUNIQUE-SE a CGJ/MT quanto ao presente “decisum” tal como outrora 

já ocorrido e comunicado.

 III – Na sequência, APÓS a MATERIALIZAÇÃO dos AUTOS, INTIME-SE o 
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Autor, dos termos deste DESPACHO, bem como para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ESCLAREÇA quanto a SIMILITUDE dos PEDIDOS formulados 

na PRESENTE DEMANDA e nos AUTOS sob o Código Apolo nº 213870, 

ante a, ao que parece, COMUNHÃO de PEDIDOS e CAUSA DE PEDIR ou, 

até mesmo, aparente AMPLITUDE do OBJETO nesta demanda, bem como 

quanto a MATERIALIZAÇÃO FÍSICA do PROCESSO;

 IV – Ainda, quanto ao pedido de “pagamento das custas imediatamente 

após liberação dos valores junto ao inventário” (ID. 11840072 - Pág. 27), 

RECORDO-ME que PEDIDO SEMELHANTE já teria sido APRECIADO e 

CONFIRMADO em outros AUTOS, em especial no Processo sob o Código 

Apolo nº 213870.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 71383 Nr: 155-68.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I – Da DETIDA ANÁLISE dos autos, INDEFIRO os CÁLCULOS de fls. 398, 

trazidos por meio do PETITÓRIO de fls. 395-397, os quais devem 

OBEDECER os PARÂMETROS fixados na SENTENÇA de fls. 208-214, 

ACÓRDÃO do RECURSO de APELAÇÃO nº 59323/2008 (fls. 295-300), eis 

que, “in casu”, a parte EXEQUENTE aplicou JUROS de MORA em 1% a.m. 

e, à título de CORREÇÃO MONETÁRIA apenas o índice INPC-IBGE, 

enquanto que a mencionada SENTENÇA, não reformada nesse aspecto, 

determinou que “a liquidação de sentença deverá ser feita em observância 

ao artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97”, ou seja, “nas condenações impostas à 

Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de 

atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, 

haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança”.

Assim, INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ATUALIZE os CÁLCULOS.

 II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 244536 Nr: 14782-62.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRÇO FELICIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I – Com relação à OBRIGAÇÃO de PAGAR, HOMOLOGO, os CÁLCULOS 

de fls. 121-123 apresentados pelo Exequente e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA de fls. 53-68 e provida parcialmente no ACÓRDÃO nº 

124033/2016 (fls. 98-102) no prazo de 30 (trinta) dias, referente à 

incorporação ao salário da parte Requerente o percentual de “16% 

(dezesseis por cento)”, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, 

caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015;

 III - Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015;

IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 228823 Nr: 4928-44.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIZE DA SILVA COSTA BESERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I – Com relação à OBRIGAÇÃO de PAGAR, HOMOLOGO, os CÁLCULOS 

de fls. 115-116 apresentados pelo Exequente e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA de fls. 64-76 e provida parcialmente no ACÓRDÃO nº 

170956/2016 (fls. 94-98) no prazo de 30 (trinta) dias, referente à 

incorporação ao salário da parte Requerente o percentual de “10% (dez 

por cento)”, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015;

 III - Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015;

IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 179771 Nr: 562-30.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA GAIESKI

 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: PROCURADOR DO MUNICIPIO 
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DE SINOP-MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I – Com relação à OBRIGAÇÃO de PAGAR, HOMOLOGO, os CÁLCULOS 

de fls. 200-202 apresentados pelo Exequente e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA de fls. 89-100 e ratificada no ACÓRDÃO nº 164784/2014 (fls. 

148-156) no prazo de 30 (trinta) dias, referente à incorporação ao salário 

da parte Requerente o percentual de “32% (trinta e dois por cento)”, sob 

pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente 

ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua 

responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, 

parágrafo 3º, do CPC/2015;

 III - Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015;

IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 120312 Nr: 12569-93.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON BEZERRA

 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: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I – Com relação à OBRIGAÇÃO de PAGAR, HOMOLOGO, os CÁLCULOS 

de fls. 179-182 apresentados pelo Exequente e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA de fls. 91-100 e provida parcialmente no ACÓRDÃO nº 

9060/2013 (fls. 130-141) no prazo de 30 (trinta) dias, referente à 

incorporação ao salário da parte Requerente o percentual de “30% (trinta 

por cento)”, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015;

 III - Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015;

IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 78211 Nr: 6578-44.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARAL MADEIRAS LTDA, PAULO EDIR 

OLIVEIRA DO AMARAL, ADRIANA APARECIDA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S.  SOARES (Subprocuradora-Geral  F isca)  - 

OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – INTIME-SE PESSOALMENTE a parte EXEQUENTE para MANIFESTAR-SE 

quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do art. 485, parágrafo 1º do CPC/2015, sob pena de EXTINÇÃO do 

PROCESSO, conforme ENTENDIMENTO do E. TJMT:

 APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – 

FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 267, III, CPC/73) – 

POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL –SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito por abandono exige a prévia 

intimação da parte autora, conforme preceituam o art. 267, § 1º, do Código 

de Processo Civil/73. No caso dos autos, existente a intimação pessoal, 

necessária a manutenção da sentença. (Ap 124743/2016, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018).

II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 183573 Nr: 4607-77.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGARASSU INDÚSTRIA DE BARCOS LTDA. - 

ME, ROSILENE VOSNIACK, FABRICIO SOFFA BORIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:MT-3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I – Perscrutando os autos verifica-se que a parte Exequente pelo 

PETITÓRIO de fls.15, postula a CITAÇÃO dos Executados, eis que as 

tentativas de CITAÇÃO via A.R restaram infrutíferas (fls. 11,12 e 

13/verso). Sendo assim, DEFIRO o pedido de CITAÇÃO dos Executados, 

bem como DETERMINO a EXPEDIÇÃO de MANDADO de CITAÇÃO, a ser 

cumprido via OFICIAL de JUSTIÇA.

II - No que tange ao pleito de ISENÇÃO de RECOLHIMENTO da DILIGÊNCIA, 

INDEFIRO, com espeque no Art. 460, § 2º, da CNGC/MT que em seu 

verbete dispõe:

“Art. 460. Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o 

Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos 

termos do artigo 4º, parágrafo único, do provimento 27/04-CM. (...) § 2º. 

As despesas com diligências dos Oficiais de Justiça, correios e 

fotocópias serão suportadas pela Fazenda Pública Federal e Municipal, 

por não constituírem custas ou emolumentos”.

III – Sendo assim, DETERMINO que a parte Exequente antecipe os meios, 

sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, III do CPC/2015, 

uma vez que a Fazenda Pública não é isenta de recolhimento de diligência;

IV - Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte
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 Cod. Proc.: 98144 Nr: 5164-40.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR HÉLIO MICHEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I - DEFIRO o PEDIDO de fls.36, DETERMINANDO a remessa dos autos via 

correio/postal à Procuradoria-Geral do Estado, a fim de que manifeste-se 

nos do PETITÓRIO de fls.36, requerendo, ao final, o que entender de 

direito, ao que fixo prazo de 10 (dez) dias, ressaltando que a “contagem 

dos prazos” deve ser feita “com base na data constante do aviso de 

recebimento (AR), que será oportunamente juntado do feito” (Artigo 412 § 

5º CNGC);

II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE a DEVOLUÇÃO dos 

presentes autos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de, não 

o fazendo, enérgica “busca e apreensão” do PROCESSO;

 III – Após, CONCLUSO.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 156338 Nr: 14275-77.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JATEADORA YAMAZAKI LTDA, KAORU 

YAMAZAKI, ELENE YAMAZAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUELI FERNANDA DE FARIAS 

TEIXEIRA - OAB:12623/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I - 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.

II - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 

% (dez por cento) do valor da ação.

III – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 172, § 2º do CPC.

Às providências.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012712-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DAMIAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (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 #1012712-84.2017.8.11.0015 AUTOR: 

JOSE DAMIAO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. I – Da detida análise dos autos, PROTOCOLAREI a ORDEM de 

BLOQUEIO BACEN JUD nas contas do ESTADO DE MATO GROSSO, no 

valor total de R$ 159.190,73 (cento e cinquenta e nove mil, cento e 

noventa reais e setenta e três centavos) referente à NOTA FISCAL 

constante no ID. 11598617; II – Concomitantemente, DETERMINO que se 

AGUARDE o DECURSO do PRAZO de INTIMAÇÃO da referida NOTA 

FISCAL, conforme CARTAS de INTIMAÇÃO já expedidas; III – Após, em 

sendo CERTIFICADA a INÉRCIA dos Requeridos, DETERMINO, desde já, a 

EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ de LIBERAÇÃO e consequentemente 

o LEVANTAMENTO dos VALORES a serem transferidos para a conta do 

referido terceiro particular; IV - Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012435-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FORTUNA SILVA OAB - MT0020965A (ADVOGADO)

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (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 #1012435-68.2017.8.11.0015 AUTOR: 

LIVIA MARQUES DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I – Da detida análise dos autos, PROTOCOLAREI a 

ORDEM de BLOQUEIO BACEN JUD nas contas do ESTADO DE MATO 

GROSSO, no valor total de R$ 174.051,05 (cento e setenta e quatro mil e 

cinquenta e um reais e cinco centavos) referente à NOTA FISCAL 

constante no ID. 11895418; II – Concomitantemente, DETERMINO que se 

AGUARDE o DECURSO do PRAZO de INTIMAÇÃO da referida NOTA 

FISCAL, conforme CARTAS de INTIMAÇÃO já expedidas; III – Após, em 

sendo CERTIFICADA a INÉRCIA dos Requeridos, DETERMINO, desde já, a 

EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ de LIBERAÇÃO e consequentemente 

o LEVANTAMENTO dos VALORES a serem transferidos para a conta do 

referido terceiro particular; IV - Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011311-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE VERGINIA SCHABARUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1011311-50.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: IVONE VERGINIA SCHABARUM REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Da detida análise dos 

autos, PROTOCOLAREI a ORDEM de BLOQUEIO BACEN JUD nas contas 

do ESTADO DE MATO GROSSO, no valor total de R$ 41.896,60 (quarenta 

e um mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta centavos) referente 

à NOTA FISCAL constante no ID. 11919226 – Pág. 1; II – Após, 

DETERMINO as INTIMAÇÕES dos Requeridos ESTADO DE MATO GROSSO 

e MUNICÍPIO DE SINOP para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

MANIFESTEM-SE com relação à referida NOTA FISCAL 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)”. III – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao PAGAMENTO mediante ALVARÁ JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. Cumpre-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011458-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)
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RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (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 #1011458-76.2017.8.11.0015 AUTOR: 

IVAN CARLOS DE CASTRO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. I – Da detida análise dos autos, PROTOCOLAREI a 

ORDEM de BLOQUEIO BACEN JUD nas contas do ESTADO DE MATO 

GROSSO, no valor total de R$ 99.153,11 (noventa e nove mil, cento e 

cinquenta e três reais e onze centavos) referente à NOTA FISCAL 

constante no ID. 10630097; II – Após, DETERMINO as INTIMAÇÕES dos 

Requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE com relação à referida NOTA 

FISCAL 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)”. III – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para 

apreciação e ulteriores deliberações quanto ao PAGAMENTO mediante 

ALVARÁ JUDICIAL. Às providências. Intime-se. Cumpre-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012833-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CRISTINA DONOFRIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA OAB - MT0018573S (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 #1012833-15.2017.8.11.0015 AUTOR: 

FABIANA CRISTINA DONOFRIO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Da detida análise dos autos, 

PROTOCOLAREI a ORDEM de BLOQUEIO BACEN JUD nas contas do 

ESTADO DE MATO GROSSO, no valor total de R$ 18.840,00 (dezoito mil, 

oitocentos e quarenta reais) referente à NOTA FISCAL constante no ID. 

11523653; II – Concomitantemente, DETERMINO que se AGUARDE o 

DECURSO do PRAZO de INTIMAÇÃO da referida NOTA FISCAL, conforme 

CARTAS de INTIMAÇÃO já expedidas; III – Após, em sendo CERTIFICADA 

a INÉRCIA dos Requeridos, DETERMINO, desde já, a EXPEDIÇÃO do 

competente ALVARÁ de LIBERAÇÃO e consequentemente o 

LEVANTAMENTO dos VALORES a serem transferidos para a conta do 

referido terceiro particular; IV - Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001022-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ MORAIS JOSENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE GONCALVES PEREIRA OAB - MT21905/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001022-24.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: JOAO LUIZ MORAIS JOSENDE REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. IDOSO – PRIORIDADE NA 

TRAMITAÇÃO Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por JOÃO LUIZ MORAIS JOSENDE, 

por intermédio da sua advogada, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

representado pelo Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

representado pelo Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito 

Municipal. Aduz a inicial que “após a realização do exame acima 

mencionado, mais precisamente na data de 01/02/2018, o Requerente foi 

avaliado na rede pública municipal, pela cardiologista Dra. AUDREY 

TORRES BARBOSA, sendo diagnosticado com a necessidade urgente da 

realização de um procedimento denominado ANGIOPLASTIA CORONÁRIA 

COM IMPLANTE DE STENT FARMACOLÓGICO, sob pena de risco de 

morte”. (sic) Diante da situação clínica da Parte Requerente, necessita, 

com URGÊNCIA, do procedimento de “ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM 

IMPLANTE DE STENT FARMACOLÓGICO”. Postula pela concessão da 

tutela antecipada para compelir os Requeridos a determinarem, 

imediatamente, o tratamento médico imprescindível para a manutenção da 

saúde da parte Requerente, qual seja, o procedimento de “ANGIOPLASTIA 

CORONÁRIA COM IMPLANTE DE STENT FARMACOLÓGICO”, bem como 

demais tratamentos médicos necessários. CARREOU DOCUMENTOS. É o 

Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a 

ela acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS 

ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, 

a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos 

os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, 

“probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão do 

LAUDO MÉDICO acostado ao Id. 12235606. Ademais, o RELEVANTE 

FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA EMERGENCIAL. OFENSA 

AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE 

VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO 

DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO 

CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO 

ESPECIAL. 1. Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do 

tratamento prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a 

sentença do juízo de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento 

de cirurgia emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem 

julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 
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tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem, IMEDIATAMENTE, a “ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM 

IMPLANTE DE STENT FARMACOLÓGICO“ à parte Requerente, conforme 

LAUDO MÉDICO acostado ao Id. 12235606, devendo, para tanto, serem 

NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o 

SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA 

SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta 

decisão. “ALERTO” que este Juízo NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO 

da ORDEM e, outrossim, que quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e 

REAIS MOTIVOS para ATRASO ou NÃO CUMPRIMENTO pela 

IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e minuciosamente COMUNICADO a 

este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO nos AUTOS, SOB PENA de 

IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). Ainda, caso dependam do 

NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio 

de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, 

também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE o 

ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, o 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município ou 

pelo Prefeito Municipal para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do LAUDO 

MÉDICO acostado ao Id. 12235606. Com a contestação, vista à parte 

Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015. Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001400-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO, CONSTRUCAO E 

EQUIPAMENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE SINOP (IMPETRADO)

ROSANA MARTINELLI - PREFEITA DE SINOP/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001400-77.2018.8.11.0015 

IMPETRANTE: 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO, CONSTRUCAO E 

EQUIPAMENTOS LTDA - ME IMPETRADO: ROSANA MARTINELLI - 

PREFEITA DE SINOP/MT, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA 

PARTE proposta por 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 

CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA-ME em face da Prefeita do 

Município de Sinop-MT – Sra. Rosana Martinelli – e do Município de 

Sinop-MT Aduz a inicial que “é empresa devidamente constituída que atua 

no ramo de comércio de materiais elétricos, de construção e equipamentos 

e já participou, inclusive sagrando-se vencedora, em outros certames 

públicos para fornecimento de produtos para o próprio impetrado”. 

Estende afirmando que “havia aberto o processo licitatório na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO, de N.º 024/2017, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 

com EXCLUSIVIDADE PARA ME e EPP e também com COTA RESERVADA 

para ME e EPP e COTA PRINCIPAL para AMPLA CONCORRÊNCIA, 

destinado à aquisição de material elétrico para atender às necessidades 

das suas respectivas Secretarias Municipais, a ser realizado às 09h00min 

(Horário de Brasília/DF) do dia 01 de setembro de 2017”. Informa também 

que “responsável pelo envio dos documentos em comento, cometeu um 

equívoco, enviando a documentação correta exigida, exceto a Proposta de 

Preços, a qual acabou por ser feita em nome de outra empresa, 

denominada IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA, de CNPJ nº 

12.995.729/0001-24, ao invés de 3M COMERCIO DE MATERIAIS 

ELÉTRICOS CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA-ME, de CNPJ nº 

04.347.124/0001-07, ora impetrante”. Por essa razão, postula pela 

CONCESSÃO da TUTELA ANTECIPADA para “conceder LIMINARMENTE 

INAUDITA ALTERA PARTE, determinando a suspensão dos efeitos do 

Despacho nº 97/2017 proferido no Processo Administrativo Sancionador 

de nº 33/2017, até o julgamento final desta ação”. Após, os autos 

vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O MANDADO de 

SEGURANÇA é meio processual adequado, para proteger DIREITO 

LÍQUIDO e CERTO, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

alguém sofrer violação por parte de autoridade pública, conforme 

definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da Constituição da República). Ao 

utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de demonstrar, mediante PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA, com precisão e clareza, qual o direito líquido e certo 

próprio que pretende defender, porque, em ação dessa natureza, o que 

se pede não é a declaração de nulidade do ato impugnado, mas uma 

determinação à autoridade impetrada para que cesse a ofensa ao direito 

subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o titular de direito próprio pode 

impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo vindicar, em seu nome, 

direito alheio. Para a CONCESSÃO da LIMINAR em sede de mandado de 

segurança, mister se faz a constatação da existência dos REQUISITOS 

LEGAIS, quais sejam: a ofensa ao direito líquido e certo, o “FUMUS BONI 

JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. Para o professor Celso Agrícola Barbi, 

aliás, “a liquidez e certeza do direito é a primeira das condições da ação, 

no que toca ao mandado de segurança” (BARBI, Celso Agrícola. Do 

mandado de segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 1976. p. 77 ). 

Como afirmado anteriormente, a concessão da medida liminar em mandado 

de segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: 1 – 

que haja relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o 

pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da ocorrência de lesão 

irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de 

ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a 

sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for 

reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do artigo 7º, 

inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. Sobre a possibilidade de concessão de 

LIMINAR em MANDADO de SEGURANÇA, transcrevo os ensinamentos de 

Rizzato Lara, em passagem irretocável: “Como na antecipação realizada 

através da liminar há uma coincidência entre o que se antecipa e o que se 

pretende obter ao final, ou seja, a medida de segurança, existe desde logo 

uma satisfação do pedido. (...) A sua função primordial é garantir que a 

ordem determinada através do mandado de segurança seja eficaz no 

plano fático. Como ela obtém o resultado? Possibilitando ao impetrante do 

writ que sua pretensão seja, na prática, satisfeita ab initio.” A 

JURISPRUDÊNCIA não destoa: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL 

CIVIL. LIMINAR SATISFATIVA. 1. Em Mandado de Segurança é possível a 

concessão de liminares satisfativa. 2. Embora satisfativa, em face da 

provisoriedade de que se revestem, não obstante a prolação de sentença 

de mérito. 3. Apelo e remessa improvidos. No caso dos autos, as 

relevâncias dos FUNDAMENTOS da IMPETRAÇÃO NÃO RESTARAM 

DEMONSTRADAS. Senão vejamos: “In casu”, o REQUERENTE pretende a 

suspensão dos efeitos do Despacho nº 97/2017 proferido no Processo 

Administrativo Sancionador de nº 33/2017. Desta forma vale constar que o 

Poder Judiciário NÃO pode substituir a Administração em pronunciamentos 

que lhes são privativos, mas tão somente analisar se ela agiu com 

observância da lei e dentro de sua competência. Em outras palavras, ao 

Judiciário cabe a análise da legalidade e da legitimidade do ato, além da 

constitucionalidade e observância aos preceitos estabelecidos em lei. Não 

pode o mesmo atuar como ORGÃO de SEGUNDA INSTÂNCIA para 
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processos neste sentido, eis que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA possui 

órgão próprio deste gênero, ao passo que o REQUERENTE se utilizou 

deste órgão em seus RECURSOS ADMINISTRATIVOS. Em vista disto, não 

é demais acrescentar, que os ATOS ADMINISTRATIVOS possuem 

PRESUNÇÃO de LEGITIMIDADE, que, somente pode ser AFASTADA 

mediante PROVA INCONTESTÁVEL, não sendo possível aferir, em um 

JUÍZO de COGNIÇÃO SUMÁRIA, as supostas ilegalidades havidas no 

procedimento administrativo. Nesse mesmo sentido, eis o ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE 

INFRAÇÃO NO TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE 

DO ATO ADMINISTRATIVO ELIDIDA PELA PROVA DOS AUTOS. Os atos 

administrativos em geral nascem com a presunção de legitimidade e 

veracidade, pelo que importa na transferência do ônus da prova de 

invalidade para quem o invoca. Hipótese em que a prova produzida em 

contrário se avantaja à presunção. Apelo desprovido. Unânime. (Apelação 

Cível Nº 70051661775, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em 04/09/2013) 

(TJ-RS - AC: 70051661775 RS , Relator: Genaro José Baroni Borges, Data 

de Julgamento: 04/09/2013, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 11/09/2013) De outro lado, vale 

ressaltar que o EDITAL se torna a lei entre as partes do CERTAME, eis que 

o que está descrito no edital é a regra que deverá ser seguida, vejamos: 

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI INTERNA. INOSERVÂNCIA. NULIDADE 

DO CERTAME. SENTENÇA REFORMADA. O edital é considerado lei interna 

do procedimento administrativo adotado, vinculando todos aqueles que 

optarem por fazer parte do concurso por ele regido. Mostra-se nulo, 

portanto, o certame quando o edital é descumprido, mormente em questão 

relativa à comissão coordenadora e fiscalizadora, vez que responsável 

pela análise da lisura de todo o processo seletivo, bem como da prévia 

avaliação dos requisitos para admissão dos candidatos. (TJ-MG - REEX: 

10473130027666001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 

15/06/2015, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

22/06/2015) DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO INTERNO DE REMOÇÃO. EDITAL. LEI DO 

CONCURSO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCIPIOS DA MORALIDADE E 

LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA. I 

- O edital é o ato normativo editado pela administração pública para 

disciplinar o processamento de qualquer concurso público, 

consubstanciando-se em verdadeira lei para o mesmo. II - O princípio da 

vinculação ao edital, consectário dos princípios da legalidade e moralidade 

da Administração Pública, determina, em síntese, que todos os atos que 

regem o concurso público devem estrita obediência àquele, vinculando, em 

caráter recíproco, o Poder Público e candidatos, salvo previsões que 

conflitem com regras e princípios de ordem legal ou constitucional. III - A 

Administração Pública tem a prerrogativa de estabelecer os requisitos que 

considerar necessários à satisfação do interesse público. A exigência de 

documentos previstos no edital é necessária para que se evitem eventuais 

ardis para beneficiar determinado candidato em detrimento de outro. IV - 

Segurança denegada. Sem interesse ministerial. (TJ-MA - MS: 0078352015 

MA 0001137-42.2015.8.10.0000, Relator: MARCELO CARVALHO SILVA, 

Data de Julgamento: 16/10/2015, PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, 

Data de Publicação: 21/10/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR 

DE MINAS GERAIS - TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA (TAF) - REPROVAÇÃO 

- SITUAÇÃO DE SAÚDE - PREVISÃO EM EDITAL - LEI ENTRE AS PARTES - 

RECURSO IMPROVIDO. É cediço que o Edital de concurso faz Lei entre as 

partes, regendo as normas aplicadas aos candidatos e à administração 

pública. Uma vez inscrito no concurso público, tem-se que o candidato 

concorda e aceita as normas regentes do exame, submetendo-se, 

portanto, ao edital. (...) (TJ-MG - AI: 10024132543653001 MG, Relator: 

Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 01/04/2014, Câmaras Cíveis / 6ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2014) Com isto, carece na 

presente ação um dos requisitos autorizadores para a concessão da 

medida liminar, qual seja, o “fumus boni iuris”, vejamos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. CAUTELAR 

INOMINADA. LIMINAR. REQUISITOS. São anuláveis os negócios jurídicos, 

quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que 

poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das 

circunstâncias do negócio. O deferimento de liminar cautelar exige a 

constatação de vestígios sobre a plausibilidade do direito (""periculum in 

mora"") e o perigo de eventual prejuízo causado ao requerente, pela 

simples demora relativa ao natural trâmite processual (""fumus boni 

iuris""). (TJ-MG 100240777612290011 MG 1.0024.07.776122-9/001(1), 

Relator: JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/03/2008, Data 

de Publicação: 05/04/2008) Logo, AUSENTE o “fumus bonis juris”, eis que 

está descrito no edital a necessidade de entrega da documentação 

tempestivamente, bem como o “periculum in mora”. Assim, ausentes os 

vestígios que garantem a tutela liminar em favor do REQUERENTE, o 

INDEFERIMENTO do PEDIDO LIMINAR é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, 

INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada. NOTIFIQUE-SE a 

AUTORIDADE apontada como COATORA, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias (art. 7º, I, LMS), preste as informações que entender ser 

pertinente, bem como cientifique o órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, LMS). 

PRESTADAS as INFORMAÇÕES, conceda-se VISTA ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO (art. 12, LMS). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001875-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA BUCK OAB - MT20352/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001875-33.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: DAIANE RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO DE 

PREVIDENCIA DE SINOP, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE C.C. PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER LIMINAR proposta por DAIANE 

RODRIGUES DA SILVA DECONTO, em desfavor do PREVI SINOP- Instituto 

de Previdência Social dos Servidores Municipais de Sinop-MT, e MUNICÍPIO 

DE SINOP. Aduz a Requerente que “servidora pública do Município de 

Sinop/MT, deu entrada em sua licença maternidade no dia 05/09/2017, data 

do nascimento precoce de seu filho, perdurando a licença até 

03/03/2018”, e que “requerente foi vítima da síndrome de hellp, uma 

complicação obstétrica grave, de difícil identificação, que pode levar a 

óbito a mãe e o bebê. O único tratamento eficaz, capaz de combater a 

referida síndrome é a interrupção da gestação, que pode ser feita através 

de uma cesariana ou indução ao parto”. Sustenta, que “a antecipação do 

parto que foi realizado com 29 semanas de gestação, nascendo seu filho 

pesando apenas 720 gramas”, e que “o filho da requerente, após seu 

nascimento, foi encaminhado imediatamente a UTI – Unidade de Terapia 

Intensiva, do qual ainda permanece internado até o presente momento”. 

Informa ainda, que “os órgãos do bebê não se desenvolveram 

completamente, ocasionando complicações em seu amadurecimento 

pulmonar. Perante sua fragilidade, este não consegue respirar sozinho, 

necessitando da ajuda dos aparelhos para suas atividades respiratórias”. 

Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência que determine “para a 

ampliação da licença-maternidade da requerente, por 180 dias a contar da 

alta hospitalar, vez que o recém-nascido encontra-se internado em UTI 

desde seu nascimento”. 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 
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INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). Nesse sentido, o art. 300, “caput”, 

do Novo Código, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO 

da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou 

CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”). Logo, 

a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou 

seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a 

ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com 

esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e 

PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no 

que se refere a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda 

relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, 

só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é 

necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS 

BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que 

a TUTELA pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do 

PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA 

ACAUTELATÓRIA. Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo 

de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA 

CAUTELAR MERECE ACOLHIDA. “In casu”, o REQUERENTE pretende que 

sua licença maternidade seja estendida em razão de seu filho, com 

nascimento prematuro, e com complicações respiratórias, ainda precisar 

de internação em Unidade de Terapia Intensiva. Neste sentido, verifica-se 

a parte REQUERENTE tomou POSSE no cargo de Agente Comunitário de 

Saúde em 22/10/2012, e entrou em licença maternidade no dia 05/09/2017. 

No entanto, conforme LAUDO MÉDICO de ID. Num. 12176461 - Pág. 1, o 

recém nascido apresenta 5 meses de vida, nascido de parto cesário, 

idade gestacional de 29 semanas, a REQUERENTE apresentou Sindrome 

de Hellp, sorologia negativa, chorou fraco ao nascer, apgar 5 e 7, peso de 

nascimento 720 gramas, necessidade de inubação orotraqueal, ventilação 

pulmonar mecânica, cuidados em UTI – Infantil. Ademais, tal LAUDO ÉDICO 

informa que o infante “atualmente segue nesta unidade, em uso de 

oxigenioterapia via cateter nasal devido a Broncodisplasia Pulmonar, sem 

possibilidade e programação para alta hospitalar, necessitando de 

seguimento diário de sua responsável legal a da Sra Daiane Rodrigues 

Silva Deconto”. Assim, a Constituição Federal aduz: Art. 6º. São direitos 

sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 

a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição. Art. 196. A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Art. 226. A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado. Art. 227. É dever da família, 

da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. § 1º - O Estado promoverá programas de 

assistência integral à saúde da criança e do adolescente, admitida a 

participação de entidades não governamentais e obedecendo os 

seguintes preceitos:” Quanto a este tema, o Lei 8.069/1990 - Estatuto da 

Criança e do Adolescente, aduz: Art. 10. Os hospitais e demais 

estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e 

particulares, são obrigados a: (...) V - manter alojamento conjunto, 

possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. VI - acompanhar a 

prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à 

técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, 

utilizando o corpo técnico já existente. Neste sentido, os seguintes 

preceitos visam garantir a saúde do infante e a maternidade, que 

caminham na mesma via, eis que salvaguarda uma relação importantíssima 

e necessária, que se da entre o recém-nascido e sua genitora, não 

podendo ser afastados por ausência de uma norma especifica, eis que a 

garantia desse contato busca um desenvolvimento de forma protegida e 

segura para o mesmo. Assim, durante o período em que permanecer 

internado em UTI, a esta relação entre “mãe e filho”, se torna necessário 

para o desenvolvimento do mesmo. Deste modo, diante dos DOCUMENTOS 

colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS 

autorizadores para a CONCESSÃO do PEDIDO LIMINAR pretendido, assim, 

o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO a LIMINAR 

postulada no sentido de DETERMINAR a AMPLIAÇÃO da LICENÇA – 

MATERNIDADE da REQUERENTE, por 180 dias a contar da ALTA 

HOSPITALAR do INFANTE. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. 

CITE-SE o REQUERIDO, para, querendo, apresentar resposta no prazo 

legal, nos termos dos artigos 183, 219 e 335, todos do CPC/2015. Com a 

contestação, vista à parte Requerente para manifestação no prazo legal, 

nos termos dos artigos 350 e 351 do CPC/2015. Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 
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Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000616-03.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ANDRE CAVALCANTE GUIMARAES REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO, FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT Vistos etc. Trata-se de ACÃO ORDINÁRIA COM 

PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA (ARTIGO 311 DO CPC/2015), proposta 

por ANDRE CAVALCANTE GUIMARÃES, em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO; FUNDAÇÃO CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT – 

FUNCAB. Aduz o Requerente que se inscreveu no concurso público para 

os cargos de soldado da Polícia Militar e soldado do Corpo de Bombeiros 

Militar, e “fora aprovado nas quatro primeiras fases do certame”, sendo 

eliminado “em sua quinta fase – investigação social, sob argumento de 

possuir mais de 25 anos quando de sua inscrição”. Após o resultado final 

do concurso, “iniciou-se uma enxurrada de ações judiciais que 

reiteradamente alteram o resultado final do concurso, sendo a última 

realizada em 05 de abril de 2016”, e devido a isso, “culminou na aprovação 

do texto da lei complementar n.º 555, de 29 de dezembro de 2014, a qual, 

dentre outras alterações, traz a idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos 

para ingresso na Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar do Estado de 

Mato Grosso”. Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência que determine 

“que o Requerido proceda imediatamente o reingresso do Autor ao 

certame, homologando-o, reclassificando-o e convocando-o, igualmente 

aos paradigmas apresentados, para apresentar documentos e participar 

do próximo curso de formação que será realizado com todos os demais 

candidatos que estão galgando amparo judicial para sua realização, como 

medida ultimada da mais lídima justiça”. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente há que se ponderar sobre 

pontuais diferenças entre a TUTELA ANTECIPADA e TUTELA CAUTELAR. 

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. Nessa esteira, segundo reza o artigo 273 do CPC, a TUTELA 

ANTECIPADA está adstrita a existência de “prova inequívoca” e 

“verossimilhança das alegações”. Já no que se refere a TUTELA 

CAUTELAR, prevista no § 7º do alhures indigitado artigo, guarda relação 

com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que 

desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a 

coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “fumus bonis juris” e o 

“periculum in mora”. No caso versando, entendo que a TUTELA pretendida 

não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL 

FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. Depreende-se 

dos autos que, “prima facie”, em Juízo de cognição sumária, superficial e 

não plena, o pleito de TUTELA CAUTELAR MERECE PARCIALMENTE 

GUARIDA. “In casu”, o REQUERENTE pretende que seja determinada a 

“reingresso do Autor ao certame, homologando-o, reclassificando-o e 

convocando-o”. Desta forma, vale destacar que o concurso Edital nº 

002/2013 - SAD/SESP/MT, de 18 de novembro de 2013, conforme item 

“4.1” será composto de 05 (cinco) fases distintas, são elas: a) 1ª Fase: 

Exame Intelectual, de caráter classificatório e eliminatório; b) 2ª Fase: 

Teste de Aptidão Física, de caráter unicamente eliminatório; c) 3ª Fase: 

Avaliação Psicológica, de caráter unicamente eliminatório; d) 4ª Fase: 

Exame Médico-Odontológico, de caráter unicamente eliminatório; e) 5ª 
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Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente 

eliminatório. Neste sentido, verifica-se que o REQUERENTE foi considerado 

“NÃO RECOMENDADO”, em razão do item 3, alínea ‘’l’’ do mesmo edital, que 

faz referencia a idade para inclusão e inscrição para o cargo. Desta feita 

verifica-se que, mesmo o edital fixando idade mínima e máxima para a 

participação do certame, bem como de ser este a “lei” entre as parte, 

entretanto, a Lei Complementar nº 555, de 29 de dezembro de 2014, que 

dispõe sobre “o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso”, aduz: 

Art. 11 São requisitos para ingresso nas instituições militares: (...) II - estar 

no mínimo com dezoito anos e, no máximo, com trinta e cinco anos; § 1º O 

disposto no inciso II deste artigo não se aplica aos militares estaduais da 

ativa do Estado de Mato Grosso. (...) § 3º O requisito idade máxima, 

estabelecido no inciso II deste artigo, será aferido no ato da inscrição no 

concurso público. Art. 204-A O disposto no art. 11, II, entra em vigor na 

data da publicação, produzindo efeitos retroativos para alcançar as 

situações que se enquadram na sua previsão, e que são objeto de 

demanda judicial em trâmite e não tenha transitado em julgado. Assim, 

percebe-se que a própria lei permite produzir efeitos retroativos para 

alcançar demandas judiciais que discutem a idade máxima para o cargo de 

soldado militar. Desta forma, a presente demanda se encaixa no art. 204-A 

da Lei Complementar 555, como também o REQUERENTE nasceu no ano de 

1986 e as inscrições do presente certame ocorreram nas datas de 25/11 

a 29/12/2013, ou seja, o REQUERENTE tinha 27 anos. Logo, diante dos 

DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os 

REQUISITOS AUTORIZADORES para a CONCESSÃO PARCIAL do PEDIDO 

LIMINAR pretendido, assim, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex 

positis”, DEFIRO PARCIAL da LIMINAR postulada no sentido de 

DETERMINAR o REINGRESSO do AUTOR ao CERTAME, devendo ser 

CONVOCADO para o Curso de Formação de Soldados da Policia Militar, 

desde que aprovado nas demais fases do concurso, e, 

consequentemente, ser RESPEITADO a ORDEM de CLASSIFICAÇÃO do 

mesmo. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE o 

REQUERIDO, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, nos 

termos dos artigos 183, 219 e 335, todos do CPC/2015. Com a 

contestação, vista à parte Requerente para manifestação no prazo legal, 

nos termos dos artigos 350 e 351 do CPC/2015. Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1006334-15.2017.8.11.0015 AUTOR: 

BANCO PAN S.A. RÉU: MUNICIPIO DE SINOP VISTOS EM CORREIÇÃO. 

Trata-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pela parte 

REQUERIDO insurgindo-se quanto à suposta CONTRADIÇÃO e OMISSÃO 

na SENTENÇA proferida, quanto ao pedido de “suspensão da exigibilidade 

da multa impugnada na presente ação anulatória, e, consequentemente, 

declarada a impossibilidade de que o mesmo represente óbice à obtenção 

de certidão positiva com efeitos de negativa.”. Após, os autos vieram-me 

em conclusão. É o Breve Relato. Decido. Os EMBARGOS de 

DECLARAÇÃO é recurso processual, endereçado ao Juízo que proferiu 

decisão interlocutória ou sentença, de cabimento vinculado às hipóteses 

previstas legalmente: OMISSÃO, OBSCURIDADE e CONTRADIÇÃO. Por 

OMISSÃO, entende-se a inexistência de análise, implícita ou explícita, na 

decisão recorrida, de alegação ou pedido feito pelas partes ou de prova 

essencial à solução do litígio, constantes nos autos. A OBSCURIDADE 

está na falta de clareza na redação do texto ou na falta de significância 

precisa da mensagem trazida por aquele, levando qualquer pessoa comum 

a dúvidas sobre qual é o verdadeiro significado das orações que 

compõem a decisão recorrida. Sobre a CONTRADIÇÃO, afirma-se que 

está relacionada à exposição de idéias feitas na fundamentação da 

decisão e a conclusão a que esta chega. Assim, só é contraditória a 

decisão que tem incoerência lógica entre a fundamentação e a conclusão 

da decisão atacada. Se o (s) fundamento (s) dos embargos de declaração 

estiverem relacionados à JUSTIÇA DA DECISÃO, À INTERPRETAÇÃO DE 

NORMA ou negócio jurídico, à valoração ou reanálise de provas e a outras 

situações que não sejam as hipóteses citadas anteriormente; NÃO HÁ 

FALAR EM SEU CABIMENTO, mas sim o de outro recurso apropriado que, 

dependendo da tipologia da SENTENÇA atacada, poderá ser o recurso de 

agravo (de instrumento ou retido) e de apelação. Em relação às premissas 

levantadas acima, trago os seguintes julgados do SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. 

(ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇO DE ESGOTO 

SANITÁRIO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. SITUAÇÃO FÁTICA FIXADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. 

MODIFICAÇÃO. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO 

INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. APLICAÇÃO, POR 

ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.) 1. É pacífica a jurisprudência desta 

Corte Superior no sentido de que não cabem embargos de declaração 

para que o STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para fins de 

prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo 

Tribunal Federal. Precedente. 2. A rediscussão, via embargos de 

declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de 

alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o 

teor da decisão embargada. Assim, essas questões levantadas não 

configuram as hipóteses de cabimento do recurso - omissão, contradição 

ou obscuridade -, delineadas no art. 535 do CPC, nesses casos, a 

jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os 

embargos não merecem prosperar. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg no Ag 1251048 / RJ, Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 28/02/2012, Data da 

Publicação/Fonte DJe 08/03/2012). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE - EMBARGOS DE CONOTAÇÃO PROTELATÓRIA DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos 

de declaração constituem recurso de estritos limites processuais de 

natureza integrativa, cujo cabimento requer estejam presentes os 

pressupostos legais insertos no art. 535 do Código de Processo Civil. 2. 

Afasta-se a violação do mencionado artigo quando, em relação à 

controvérsia, o decisório está claro e suficientemente fundamentado. 3. 

Enfrentados os fatos e adequadamente fundamentada a decisão 

embargada, não há confundir omissão com provimento jurisdicional 

contrário aos interesses da parte. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg no REsp 1021472 / PR, Relator(a) Ministro ADILSON VIEIRA 

MACABU - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ -, QUINTA TURMA, 

Data do Julgamento 16/02/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 

08/03/2012). Neste sentido verifica-se que a REQUERENTE pretende a 

suspensão da exigibilidade da multa impugnada e possibilidade de 

obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa. Ocorre que, as 

HIPÓTESES de cabimento da almejada SUSPENSÃO da EXIGIBILIDADE 

somente ocorre quando presente quaisquer das hipóteses elencadas no 

artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu 

inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

mediante DEPÓSITO realizado de FORMA INTEGRAL da DÍVIDA. Ademais, 

não foi verificado nos documentos juntados a inicial a comprovação de 

DEPÓSITO JUDICIAL no MONTANTE INTEGRAL DA DÍVIDA, o que somente 

ocorreu nos presentes EMBARGOS em ID. 8054910 e 8054915. No 

entanto, diante da comprovação de que foi realizado o DEPOSITO 

JUDICIAL, bem como do artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, 

que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário mediante DEPÓSITO realizado de FORMA 

INTEGRAL da DÍVIDA, o pleito LIMINAR MERECE GUARIDA. Assim, os 

EMBARGOS de DECLARAÇÃO devem ser REJEITADOS quando 

AUSENTES os VÍCIOS previstos no art. 1.022 do CPC, contudo, diante do 

DEPOSITO JUDICIAL DEFIRO a MEDIDA LIMINAR. “Ex positis”, CONHEÇO 

dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, NEGO PROVIMENTO, por 

não vislumbrar qualquer OMISSÃO ou CONTRADIÇÃO na DECISÃO 

objurgada, mas RECONSIDERO o PEDIDO LIMINAR, em razão do DEPOSITO 

JUDICIAL, no sentido de SUSPENDER a EXIGIBILIDADE da MULTA imposta 

pelo PROCON nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO (FA) n.º 

0111-004.302-1, bem como que se ABSTENHA o REQUERIDO de promover 

a INSCRIÇÃO desabonadora do REQUERENTE junto aos ÓRGÃOS de 

PROTEÇÃO ao CRÉDITO, com exceção ao CADIN, e, por fim, DETERMINO 

que NÃO constitua IMPEDIMENTO à EXPEDIÇÃO de CERTIDÃO POSITIVA 
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de DÉBITOS FISCAIS com EFEITOS de NEGATIVA, salvo se por outro 

débito não estiver sendo cobrado. DETERMINO, ainda, que as INTIMAÇÕES 

e PUBLICAÇÕES sejam feitas exclusivamente em nome de Nairane Farias 

Rabelo Leitão, inscrita na OAB/PE sob o n.º 28.135. INTIME-SE as PARTES 

destes “decisum”. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-101 HABEAS DATA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1011462-16.2017.8.11.0015 

IMPETRANTE: APARECIDA SOUZA DOS REIS IMPETRADO: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pela 

parte REQUERENTE insurgindo-se quanto à suposta CONTRADIÇÃO na 

SENTENÇA proferida, quanto ao pedido de “documentações referente ao 

seu Imóvel situado no Residencial Sabrina II, Quadra 35, Lote 15, (Bairro 

Vila Santana), em especial o relatório de visitas da Assistente Social e 

Contrato de Compra e Venda”. Após, os autos vieram-me em conclusão. É 

o Breve Relato. Decido. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso 

processual, endereçado ao Juízo que proferiu decisão interlocutória ou 

sentença, de cabimento vinculado às hipóteses previstas legalmente: 

OMISSÃO, OBSCURIDADE e CONTRADIÇÃO. Por OMISSÃO, entende-se a 

inexistência de análise, implícita ou explícita, na decisão recorrida, de 

alegação ou pedido feito pelas partes ou de prova essencial à solução do 

litígio, constantes nos autos. A OBSCURIDADE está na falta de clareza na 

redação do texto ou na falta de significância precisa da mensagem trazida 

por aquele, levando qualquer pessoa comum a dúvidas sobre qual é o 

verdadeiro significado das orações que compõem a decisão recorrida. 

Sobre a CONTRADIÇÃO, afirma-se que está relacionada à exposição de 

idéias feitas na fundamentação da decisão e a conclusão a que esta 

chega. Assim, só é contraditória a decisão que tem incoerência lógica 

entre a fundamentação e a conclusão da decisão atacada. Se o (s) 

fundamento (s) dos embargos de declaração estiverem relacionados à 

JUSTIÇA DA DECISÃO, À INTERPRETAÇÃO DE NORMA ou negócio 

jurídico, à valoração ou reanálise de provas e a outras situações que não 

sejam as hipóteses citadas anteriormente; NÃO HÁ FALAR EM SEU 

CABIMENTO, mas sim o de outro recurso apropriado que, dependendo da 

tipologia da SENTENÇA atacada, poderá ser o recurso de agravo (de 

instrumento ou retido) e de apelação. Em relação às premissas levantadas 

acima, trago os seguintes julgados do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. (ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇO DE ESGOTO SANITÁRIO. COBRANÇA. 

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO 

FÁTICA FIXADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MODIFICAÇÃO. VEDAÇÃO. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO 

LEGAL VIOLADO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 

284/STF.) 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de 

que não cabem embargos de declaração para que o STJ enfrente matéria 

constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de 

usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. A 

rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já 

resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, 

traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Assim, 

essas questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do 

recurso - omissão, contradição ou obscuridade -, delineadas no art. 535 

do CPC, nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no 

sentido de que os embargos não merecem prosperar. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no Ag 1251048 / RJ, Relator(a) 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Data do 

Julgamento 28/02/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2012). 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS DE 

CONOTAÇÃO PROTELATÓRIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem 

recurso de estritos limites processuais de natureza integrativa, cujo 

cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no 

art. 535 do Código de Processo Civil. 2. Afasta-se a violação do 

mencionado artigo quando, em relação à controvérsia, o decisório está 

claro e suficientemente fundamentado. 3. Enfrentados os fatos e 

adequadamente fundamentada a decisão embargada, não há confundir 

omissão com provimento jurisdicional contrário aos interesses da parte. 4. 

Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1021472 / PR, 

Relator(a) Ministro ADILSON VIEIRA MACABU - DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/RJ -, QUINTA TURMA, Data do Julgamento 

16/02/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2012). Neste sentido, 

vale destacar as seguintes informações: 1 – ID. Num. 10205864 - Pág. 2 – 

“pleiteando cópia de todas as documentações referente ao seu Imóvel 

situado no Residencial Sabrina II, Quadra 35, Lote 15, (Bairro Vila 

Santana), em especial o relatório de visitas da Assistente Social e 

Contrato de Compra e Venda”; (...) “a Secretaria de Municipal de 

Assistência Social, Trabalho e Habitação, negou o fornecimento dos 

respectivos documentos, sob argumento de se tratar de documentação 

sigilosa, nos termos do artigo 16 da Lei 8.662/93”; 3 – ID. Num. 10205864 - 

Pág. 3 – “A Impetrada ainda no ofício de negativa alega que todos os 

documentos foram encaminhados para Caixa Econômica Federal, não 

possuindo quaisquer em sua posse (Secretaria de Municipal de 

Assistência Social, Trabalho e Habitação)”. 4 – ID. Num. 10206612 - Pág. 1 

– “(...) informamos que as informações solicitadas foram encaminhadas 

para a Caixa Econômica Federal – GIAHB/CB, na data de 26 de junho de 

2017, uma vez que está é responsável por fiscalizar os imóveis do 

Programa Minha Casa Minha Vida, já o relatório elaborado pela Assistente 

Social da Secretaria de Assistência Social não poderá ser fornecido por 

se tratar de um documento sigiloso, conforme determina o art. 16 da Lei 

8.662/93, in verbis: ‘Art. 16 O sigilo protegerá o/a usuário/a em tudo aquilo 

de que o/a assistente social tome conhecimento, como decorrência do 

exercício da atividade profissional’. Assim, informamos que a 

documentação deverá ser solicitada diretamente para a Caixa Econômica 

Federal”. 5 – ID. Num. 10532690 - Pág. 3 – “Há de observar que a 

Embargante juntou a recusa do Órgão Público, em fornecer relatório da 

assistência social, que recai sobre a sua pessoa, uma vez que, em todas 

as visitas, a Embargante que respondia os questionários e seu nome está 

lançado em respectivo relatório. Pois bem, o acesso aos documentos do 

referido imóvel é direito da proprietária do mesmo, haja vista que consta 

informação de extrema importância de sua pessoa nos mesmos”. Assim, a 

SENTENÇA de ID. 10216182 quis respeito as hipóteses de habeas data, e 

que nos presentes autos não foi verificado tais hipóteses, quais sejam, 

“Art. 5 da CF - (...) LXXII - conceder-se-á habeas-data: a) para assegurar 

o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, 

constantes de registros ou bancos de dados de entidades 

governamentais ou de caráter público; b) para a retificação de dados, 

quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou 

administrativo;”. Ou seja, é sabido que a REQUERENTE é proprietária do 

imóvel, bem como que, segundo relatado, o Relatório Social trata-se 

quanto a mesma, no entanto o que fora exposto na SENTENÇA de ID. 

10216182 é que o meio pelo qual a REQUERENTE buscou a proteção 

jurisdicional não é o adequado. Em outras, palavras, o procedimento de 

HABEAS DATA não pode garantir o direito que o REQUERENTE almeja, 

encruzilhando-se a presente demanda na impossibilidade da demanda, e 

consequente INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Logo, quanto as alegações 

de CONTRADIÇÃO na SENTENÇA de ID. 10216182, CONSIGNO que o que 

pretende a EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a 

REDISCUSSÃO de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em 

SEDE de EMBARGOS DECLARATÓRIOS, eis que almeja ADEQUAR a 

DECISÃO ao SEU ENTENDIMENTO. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO 

devem ser REJEITADOS quando AUSENTES os VÍCIOS previstos no art. 

1.022 do CPC ou evidenciada PRETENSÃO de REAPRECIAÇÃO da CAUSA. 

“Ex positis”, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, 

mas NEGO PROVIMENTO, por não vislumbrar qualquer CONTRADIÇÃO na 

SENTENÇA objurgada, MANTENDO-A da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008911-63.2017.8.11.0015 

IMPETRANTE: JAZEL BATISTA DUARTE SILVA IMPETRADO: 

PROCURADORA JURÍDICA DO PREVISINOP DRA. FABIANA FRIGERI 

JANDREY, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES 

opostos por JAZEL BATISTA DUARTE SILVA. O EMBARGANTE insurge-se 

quanto à suposta OMISSÃO na SENTENÇA, referente a análise das 

“analisar as Portarias 35/2000, 428/2000, 94/2001 e 255/2002, quais foram 

anexadas ao processo no ato da distribuição. Aduz, em linhas gerais, que 

“embargante possua mais de 25 anos, 5 meses e 23 dias, reconhecem 

para fins de aposentadoria especial apenas 22 anos, 9 meses e 2 dias, 

DESCONSIDERANDO O PERIODO de 2 anos, 8 meses e 3 dias, exercido na 

função de Supervisora Pedagógica”. É o Relatório. Decido. Os EMBARGOS 

de DECLARAÇÃO é RECURSO PROCESSUAL, endereçado ao Juízo que 

proferiu decisão interlocutória ou sentença, de cabimento vinculado às 

hipóteses previstas legalmente: OMISSÃO, OBSCURIDADE e 

CONTRADIÇÃO. Por OMISSÃO, entende-se a inexistência de análise, 

implícita ou explícita, na decisão recorrida, de alegação ou pedido feito 

pelas partes ou de prova essencial à solução do litígio, constantes nos 

autos. A OBSCURIDADE está na falta de clareza na redação do texto ou 

na falta de significância precisa da mensagem trazida por aquele, levando 

qualquer pessoa comum a dúvidas sobre qual é o verdadeiro significado 

das orações que compõem a decisão recorrida. Sobre a CONTRADIÇÃO, 

afirma-se que está relacionada à exposição de ideias feitas na 

fundamentação da decisão e a conclusão a que esta chega. Assim, só é 

contraditória a decisão que tem incoerência lógica entre a fundamentação 

e a conclusão da decisão atacada. Se o(s) fundamento(s) dos embargos 

de declaração estiverem relacionados à JUSTIÇA DA DECISÃO, À 

INTERPRETAÇÃO DE NORMA ou negócio jurídico, à valoração ou reanálise 

de provas e a outras situações que não sejam as hipóteses citadas 

anteriormente; NÃO HÁ FALAR EM SEU CABIMENTO, mas sim o de outro 

recurso apropriado que, dependendo da tipologia da decisão atacada, 

poderá ser o recurso de agravo (de instrumento ou retido) e de apelação. 

Em relação às premissas levantadas acima, trago os seguintes julgados 

do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 

535 DO CPC. (ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO FÁTICA FIXADA NO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. MODIFICAÇÃO. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO 

STJ. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. APLICAÇÃO, 

POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.) 1. É pacífica a jurisprudência 

desta Corte Superior no sentido de que não cabem embargos de 

declaração para que o STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para 

fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do 

Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. A rediscussão, via embargos de 

declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de 

alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o 

teor da decisão embargada. Assim, essas questões levantadas não 

configuram as hipóteses de cabimento do recurso - omissão, contradição 

ou obscuridade -, delineadas no art. 535 do CPC, nesses casos, a 

jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os 

embargos não merecem prosperar. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg no Ag 1251048 / RJ, Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 28/02/2012, Data da 

Publicação/Fonte DJe 08/03/2012) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE - EMBARGOS DE CONOTAÇÃO PROTELATÓRIA DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos 

de declaração constituem recurso de estritos limites processuais de 

natureza integrativa, cujo cabimento requer estejam presentes os 

pressupostos legais insertos no art. 535 do Código de Processo Civil. 2. 

Afasta-se a violação do mencionado artigo quando, em relação à 

controvérsia, o decisório está claro e suficientemente fundamentado. 3. 

Enfrentados os fatos e adequadamente fundamentada a decisão 

embargada, não há confundir omissão com provimento jurisdicional 

contrário aos interesses da parte. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg no REsp 1021472 / PR, Relator(a) Ministro ADILSON VIEIRA 

MACABU - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ -, QUINTA TURMA, 

Data do Julgamento 16/02/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 

08/03/2012). “In casu”, vislumbro que realmente houve OMISSÃO quanto 

ao pleito de eis que não foram verificadas as portarias em ID. Num. 

9141462 - Pág. 1-15. Desta forma, levando em consideração os dizeres: 

"Havendo, porém, casos em que o suprimento de lacuna ou a eliminação 

de contradição leve à anulação do julgamento anterior para nova decisão 

da causa (caráter infringente inevitável) não deverá o órgão julgador 

enfrentar a questão nova para proferir, de plano, o re-julgamento. Para 

manter-se o princípio do contraditório, o caso será anular-se apenas a 

decisão embargada e ordenar que o novo julgamento seja retomado com a 

plena participação da outra parte, segundo as regras aplicáveis ao 

recurso principal", do Doutrinador Humberto Theodoro Júnior, in Curso de 

Direito Processual Civil, Forense, 14ª edição, 1995, página 587, 

percebemos que a contradição existente nos leva a uma alteração no 

prosseguimento destes autos. Ademais, os Embargos de Declaração 

podem ter caráter infringente quando utilizados para as situações a 

seguir: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; 

c) extirpação de contradição. Desse modo, a infringência na sentença 

pode ser apenas a consequência necessária ao provimento do recurso 

“Embargos de Declaração”, e não seu pedido principal, eis que este 

caracterizaria uma reconsideração da sentença. No caso versado, ao 

reparar a OMISSÃO da sentença esbarramos no CERNE de que não é 

possível julgar “EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO”, 

como feito em ID. 9434234, eis que não comprovou efetivamente seu 

direito liquido e certo. Outrossim, apoiamos o caso em questão no 

ensinamentos do Ministro Washington Bolívar, no sentido de que "não 

deve o juiz ter pejo de confessar que errou, em qualquer circunstância e, 

muito especialmente, quando ainda há tempo de corrigir-se e corrigir. Pois 

aquele que reconhece o seu erro demonstra que é mais sábio hoje, 

quando o corrige, do que ontem, quando o praticou". Neste sentido, vale 

ressaltar que “a jurisprudência já se tornou pacífica no Supremo Tribunal 

Federal, no sentido de que as funções de direção, coordenação e 

assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que 

exercidas, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de 

carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus, aqueles 

que as desempenham, ao regime especial de aposentadoria estabelecido 

nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal”. (TERESA RAMOS 

MARQUES , Poder Judiciário - Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo) 

Assim, mesmo diante da legislação municipal nº 2295/2016 art. 15 §1º 

“São consideradas funções de Magistério as exercidas por professores 

no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em 

estabelecimento de Educação Básica, formada pela Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Médio, em seus diversos níveis e modalidades, 

incluídas, além do exercício de docência, as de direção de unidade escolar 

e as de coordenação escolar e assessoramento pedagógico, de acordo 

com o preceituado na ADI nº 3772/DF, de 29 de outubro de 2008”, a 

ausência da palavra “supervisor e coordenador pedagógico” não 

desmerece o cargo. Ou seja, a função de um supervisor e coordenador 

pedagógico está dentro das atividades administrativas exercidas pelas 

professoras, logo, é considerada como função de magistério, vejamos: 

SERVIDOR ESTADUAL. MAGISTÉRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CERTIDÃO DE LIQUIDAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. APOSENTADORIA 

ESPECIAL. POSSIBILIDADE. O tempo de exercício das funções de direção, 

coordenação e assessoramento pedagógico pode ser considerado na 

contagem do regime especial de aposentadoria, desde que exercidas em 

estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, ainda 

que o acesso tenha ocorrido por novo concurso público, com exoneração 

do cargo anterior. (VOTO Nº 14.921. 10ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. 

APELAÇÃO CÍVEL: 1021416-92.2015.8.26.0224. APELANTE(S): FAZENDA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO. APELADO(S): JOSÉ GERALDO FERREIRA 

DE LIMA. JUIZ PROLATOR: RAFAEL TOCANTINS MALTEZ. COMARCA: 

GUARULHOS). PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA 

ESPECIAL DE PROFESSOR. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE ORIENTAÇÃO 
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PEDAGÓGICA. POSSIBILIDADE. ART. 56, § 2º DO DECRETO 3.048/99. 

BENEFÍCIO CONCEDIDO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do STF 

após a decisão proferida na ADI nº 3.772, consolidou-se no sentido de 

que a aposentadoria especial deve ser concedida também aos 

professores que exerçam atividades administrativas em estabelecimentos 

de ensino. (nº CNJ 0813139-02.2009.4.02.5101; DESEMBARGADOR 

FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO; JUIZO FEDERAL DA 9A VARA-RJ; 

NONA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200951018131397)) 

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA 

ESPECIAL - MAGISTÉRIO - AVERBAÇÃO - CARGO DE DIREÇÃO DE 

ESCOLA - REVERSÃO DA APOSENTADORIA POR PARECER 

TÉCNICO-JURÍDICO - IMPOSSIBILIDADE - ILEGALIDADE DO ATO - DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO AMPARADO - ARTIGOS 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CF - 

LEI FEDERAL Nº 11.301/2006 - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Possui direito líquido e certo à averbação, para fins de 

aposentadoria especial para contagem no tempo de serviço, o servidor 

público ocupante de cargo de magistério que exerce cargo de direção em 

unidade escolar. Inteligência dos artigos 40, § 5º, e 201, § 8º, da CF e da 

Lei nº 11.301/2006 que regulamenta a função de magistério. 2. Prejudicada 

a Súmula 726 do STF que previa a aposentadoria especial de professores 

foi alterada, em virtude do julgamento da ADI nº 3.772/DF, ocorrido aos 

29-10-2008, cujo acórdão foi publicado em 27-3-2009. (TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO Nº 83974/2011 - CLASSE CNJ - 

199 – COMARCA CAPITAL) Logo, entendo PRESENTES os dois 

REQUISITOS exigidos para a CONCESSÃO da LIMINAR, ou seja, há o 

“FUMUS BONI JURIS”, bem como há a possibilidade de dano irreparável ou 

mesmo de difícil reparação (“PERICULUM IN MORA”). “Ex positis”, 

CONHEÇO dos EMBARGOS manejados e DOU-LHES PROVIMENTO, 

tornando SEM EFEITO a SENTENÇA de ID. 9434234 em todos os seus 

termos, devendo constar no DISPOSITIVO os seguintes termos: ““Ex 

positis”, CONCEDO a MEDIDA LIMINAR no sentido de considerar os 

períodos de tempo de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 3 (três) dias em que 

a IMPETRANTE esteve na função de SUPERVISORA PEDAGÓGICO(A) 

como função de MAGISTÉRIO, sendo computado na contagem final para 

sua APOSENTADORIA ESPECIAL nas FUNÇÕES de MAGISTÉRIO. DEIXO 

de APRECIAR o PETITÓRIO de ID. 10372597 em razão deste “DECISIUM”. 

NOTIFIQUE-SE a AUTORIDADE apontada como COATORA, a fim de que, 

no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, LMS), preste as informações que 

entender ser pertinente, bem como cientifique o órgão de representação 

judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, LMS). 

PRESTADAS as INFORMAÇÕES, conceda-se VISTA ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO (art. 12, LMS). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002189-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLEBSON XAVIER FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002189-47.2016.8.11.0015 AUTOR: 

JOSE CLEBSON XAVIER FERNANDES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pela parte 

REQUERIDO insurgindo-se quanto à suposta ERRO MATERIAL na 

SENTENÇA proferida, quanto ao pedido de “afere-se que a “postulante” 

(Raquel Afonso de Araujo Silva) não corresponde com a identidade 

(nome) com o autor da ação, Jose Clebson Xavier Fernandes”. Vieram os 

autos em conclusão. É o Relatório. Decido. Os EMBARGOS de 

DECLARAÇÃO é recurso processual, endereçado ao juízo que proferiu 

decisão interlocutória ou sentença, de cabimento vinculado às hipóteses 

previstas legalmente: OMISSÃO, OBSCURIDADE e CONTRADIÇÃO ou, 

ainda, para sanar ERRO MATERIAL. Assim, constatado o ERRO MATERIAL 

no RELATÓRIO da SENTENÇA de ID. 9296639, conforme alhures deduzido, 

deve o mesmo ser RETIFICADO. Dessa forma, ASSISTE RAZÃO ao 

Embargante quanto ao ERRO MATERIAL apontado, eis que no RELATÓRIO 

da SENTENÇA embargada constou o RAQUEL AFONSO DE ARAUJO 

SILVA como REQUERENTE, quando, em verdade, quem figura no polo ativo 

é o JOSE CLEBSON XAVIER FERNANDES. Fica, assim, SANADO o ERRO 

MATERIAL, o qual, de qualquer modo, NÃO OCASIONOU PREJUÍZO ao ora 

Embargante. “Ex positis”, CONHEÇO dos EMBARGOS e DOU-LHES 

PROVIMENTO, para SANAR o ERRO MATERIAL, e fazer constar o JOSE 

CLEBSON XAVIER FERNANDES como REQUERENTE da presente 

demanda. CONSERVEM-SE OS DEMAIS ELEMENTOS DAQUELA 

SENTENÇA. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002934-27.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. D. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO JAMBERS HIDALGO GIMENEZ OAB - MT7379/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALY HEITOR MARTINI OAB - MT0015501A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002934-27.2016.8.11.0015 AUTOR: 

NATHAN AZEVEDO DE FARIA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos pela Parte Requerente representada por meio de 

seu advogado. A EMBARGANTE insurge-se quanto à suposta OMISSÃO 

na SENTENÇA contida no Id 9980594, em razão de não ter sido apreciada 

a condenação dos réus ao pagamento a título de danos morais sofridos 

pelo Autor, em razão dos ilícitos perpetrados (causa de pedir do item IV), 

no valor de R$ 20.000,00”. É o Relatório. Decido. Os EMBARGOS de 

DECLARAÇÃO é RECURSO PROCESSUAL, endereçado ao Juízo que 

proferiu decisão interlocutória ou sentença, de cabimento vinculado às 

hipóteses previstas legalmente: OMISSÃO, OBSCURIDADE e 

CONTRADIÇÃO e ERRO MATERIAL (Artigo 1.022, CPC). Por OMISSÃO, 

entende-se a inexistência de análise, implícita ou explícita, na decisão 

recorrida, de alegação ou pedido feito pelas partes ou de prova essencial 

à solução do litígio, constantes nos autos. A OBSCURIDADE está na falta 

de clareza na redação do texto ou na falta de significância precisa da 

mensagem trazida por aquele, levando qualquer pessoa comum a dúvidas 

sobre qual é o verdadeiro significado das orações que compõem a 

decisão recorrida. Sobre a CONTRADIÇÃO, afirma-se que está 

relacionada à exposição de ideias feitas na fundamentação da decisão e a 

conclusão a que esta chega. Assim, só é contraditória a decisão que tem 

incoerência lógica entre a fundamentação e a conclusão da decisão 

atacada. Já o ERRO MATERIAL é aquele cuja correção não implica 

alteração do critério jurídico ou fático levado em conta no julgamento. Se 

o(s) fundamento(s) dos embargos de declaração estiverem relacionados 

à JUSTIÇA DA DECISÃO, À INTERPRETAÇÃO DE NORMA ou negócio 

jurídico, à valoração ou reanálise de provas e a outras situações que não 

sejam as hipóteses citadas anteriormente; NÃO HÁ FALAR EM SEU 

CABIMENTO, mas sim o de outro recurso apropriado que, dependendo da 

tipologia da decisão atacada, poderá ser o recurso de agravo (de 

instrumento ou retido) e de apelação. Em relação às premissas levantadas 

acima, trago os seguintes julgados do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. (ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇO DE ESGOTO SANITÁRIO. COBRANÇA. 

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO 

FÁTICA FIXADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MODIFICAÇÃO. VEDAÇÃO. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO 

LEGAL VIOLADO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 

284/STF.) 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de 

que não cabem embargos de declaração para que o STJ enfrente matéria 

constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de 

usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. A 

rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já 

resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, 

traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Assim, 
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essas questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do 

recurso - omissão, contradição ou obscuridade -, delineadas no art. 535 

do CPC, nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no 

sentido de que os embargos não merecem prosperar. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no Ag 1251048 / RJ, Relator(a) 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Data do 

Julgamento 28/02/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2012) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS DE 

CONOTAÇÃO PROTELATÓRIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem 

recurso de estritos limites processuais de natureza integrativa, cujo 

cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no 

art. 535 do Código de Processo Civil. 2. Afasta-se a violação do 

mencionado artigo quando, em relação à controvérsia, o decisório está 

claro e suficientemente fundamentado. 3. Enfrentados os fatos e 

adequadamente fundamentada a decisão embargada, não há confundir 

omissão com provimento jurisdicional contrário aos interesses da parte. 4. 

Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1021472 / PR, 

Relator(a) Ministro ADILSON VIEIRA MACABU - DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/RJ -, QUINTA TURMA, Data do Julgamento 

16/02/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2012). “In casu”, 

vislumbro que houve OMISSÃO tão somente em relação à apreciação e 

condenação dos requeridos ao pagamento dos danos morais sofridos 

pelo Autor, em razão dos ilícitos perpetrados (causa de pedir do item IV), 

no valor de R$20.000,00. Menciona que “o infortúnio ocasionado ao Autor 

emana das atitudes de descaso e desídia dos Réus, em não deferir a 

concessão de aparelhamento apropriado e efetivo para o tratamento de 

grave enfermidade, bem como em ofender sua dignidade, ao tratar a 

moléstia que lhe acomete como sendo um simples negócio, colocando em 

risco a própria vida daquele”. Acrescenta que buscaram se utilizar do SUS 

no Estado em que o Requerente reside, porém recusaram a atendê-lo, 

causando-lhe sério constrangimento e embaraço, atingindo a sua honra 

subjetiva e objetiva em público, sujeitando-o a uma situação 

desconfortável e vergonhosa. Todavia, quanto à alegação de OMISSÃO 

na SENTENÇA de Id. 9980594, CONSIGNO que o que pretende a 

EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS, eis que almeja ADEQUAR a DECISÃO ao 

SEU ENTENDIMENTO. Além disso, como o procedimento invocado para 

buscar a tutela do seu direito tratou-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, a Parte Requerente 

obteve a satisfação JURISDICIONAL tanto é que a LIMINAR foi deferida 

conforme verifica-se no Id. 4373460, mesmo havendo DEMORA na 

prestação do serviço pelo ESTADO, ainda assim a Parte Requerente 

obteve EFETIVIDADE NO SEU DIREITO, não se falando, pois, em NEXO 

CAUSAL e sim mero aborrecimento ou incômodo da vida cotidiana. Nesse 

sentido, já decidiu o TJ/RJ, vejamos: TURMA RECURSAL FAZENDÁRIA 

Proc. nº 0266221-22.2013.8.19.0001 RECORRENTE : FERNANDA 

SAMPAIO LIMA COSTA RECORRIDOS : ESTADO DO RIO DE JANEIRO E 

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO R E L A T Ó R I O Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer C/C Reparação por danos morais em que a parte 

autora requer a sua transferência para uma unidade hospitalar com 

disponibilidade de UTI, a fim de seu tratamento integral, assim como o 

fornecimento dos medicamentos necessários ao seu restabelecimento e a 

reparação pelas danos morais suportados. Sentença, fls.105/107, 

julgando parcialmente procedente o pedido. A parte autora interpôs 

Recurso Inominado, fls.117/122, para que os réus sejam condenados a 

repararem os danos morais suportados. O Estado apresentou 

contrarrazões, fls.133/142, não tendo o Município as apresentado. O 

Ministério Público, fls.147, opinou pelo desprovimento do recurso. VOTO 

Presentes os requisitos de admissibilidade do Recurso, conheço do 

mesmo. Não assiste razão à tese recursal. É certo que a recusa imediata 

da internação gera certa aflição. Contudo, não se vislumbra no presente 

caso a ocorrência de qualquer situação ofensiva à dignidade autoral 

capaz de ensejar a reparação, principalmente, levando-se em conta que 

houve o cumprimento de decisão de antecipação de tutela, sem que 

qualquer dano fosse gerado para a autora. A propósito: DES. CHERUBIN 

HELCIAS SCHWARTZ - Julgamento: 13/04/2015 - DECIMA SEGUNDA 

CÂMARA CIVEL APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE 

INTERNADO EM UPA PARA CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA - CTI - DE 

HOSPITAL PÚBLICO OU PRIVADO, ÀS EXPENSAS DO ERÁRIO. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Sentença de procedência que condenou 

os réus a procederem a transferência hospitalar pleiteada na inicial de 

forma solidária, bem como ao pagamento de indenização a título de danos 

morais ao autor, no montante de R$10.000,00 (dez mil reais). (RI 

02662212220138190001: RJ 0266221-22.2013.8.19.0001, Primeira Turma 

Recursal Fazendária, julgado em 13 de abril de 2015, publicado em 

09/09/2015, Relatora Maria do Carmo Alvim Padilha Gerk) (se grifou no 

original). “Ex positis”, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos, mas NEGO PROVIMENTO, por não vislumbrar qualquer 

CONTRADIÇÃO na SENTENÇA objurgada, MANTENDO-A da forma que 

fora lançada. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Dê-se VISTA ao 

ESTADO DE MATO GROSSO.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA BATISTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001557-50.2018.8.11.0015 REQUERENTE: CINTIA BATISTA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Intime-se a requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

junte aos autos a cópia completa da fatura de energia em discussão nos 

autos, com escopo de demonstrar qual a origem do débito cobrado, 

mormenste se refere-se a consumo mensal ou de valor decorrente de 

recuperação de consumo. Após, conclusos para análise da tutela. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000158-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA JULIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (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: 

1000158-83.2018.8.11.0015 REQUERENTE: GERALDA JULIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

Vistos, etc. 1. Designe-se audiência de conciliação. 2. Cite-se e intime-se 

a parte reclamada dos termos da presente ação, bem como, para que 

compareça na audiência de conciliação designada; 3. Advirto que, o não 

comparecimento do Reclamante na audiência designada, implicará na 

extinção do processo e, para parte Reclamada, o não comparecimento, 

implicará a revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95); 4. Não havendo 

acordo, deverá a parte reclamada contestar em 05 (cinco) dias, e a parte 

autora, querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo. Cite-se e 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001541-67.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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UIGUE BERGUE PEREIRA DE 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: 

1001541-67.2016.8.11.0015 REQUERENTE: VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - 

ME REQUERIDO: UIGUE BERGUE PEREIRA DE SOUZA Vistos, etc. 1. 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito; 2. CITE-SE a parte devedora, bem como, 

INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, 

para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o 

aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do débito, e 

conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE 

com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Caso não localizado o devedor 

e bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às Providências

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013092-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ICARO RANDOLI E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR OAB - MT22696/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1013092-10.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ICARO RANDOLI E SILVA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifico que as partes resolveram por fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo acostado nos autos no 

Id 12131455. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta constato que 

referido acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho 

óbice. Com efeito, HOMOLOGO por sentença o acordo firmado entre as 

partes, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 57 

da Lei 9.099/95, e via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com julgamento de mérito. Sem custas ou despesas processuais (artigo 

55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há necessidade de intimação das 

partes da sentença homologatória de transação, consoante Enunciado n.º 

12 do FONAJE. Publique-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001087-87.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA, SILVA E MANHAES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001087-87.2016.8.11.0015 REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 REQUERIDO: OLIVEIRA, SILVA E MANHAES LTDA 

- EPP Vistos, etc. 1- INTIME-SE a Autora para fornecer endereço da 

Requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 2. Após, 

DETERMINO que seja DESIGNADA data para realização da audiência de 

conciliação; 3. INTIMEM-SE as partes para comparecimento na audiência a 

ser designada de acordo com a pauta deste juízo; Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001568-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELI BATISTA DE 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: 

1001568-16.2017.8.11.0015 REQUERENTE: S B REZENDE BATERIAS - EPP 

REQUERIDO: ELI BATISTA DE SOUZA Vistos, etc. 1- INTIME-SE a Autora 

para fornecer endereço da Requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. 2. Após, DETERMINO que seja DESIGNADA data para 

realização da audiência de conciliação; 3. INTIMEM-SE as partes para 

comparecimento na audiência a ser designada de acordo com a pauta 

deste juízo; Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001301-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIZ PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001301-44.2017.8.11.0015 REQUERENTE: FERNANDO LUIZ PADILHA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 

FERNANDO LUIZ PADILHA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

face de CLARO TV S.A. (EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA ). 

Alega, em síntese, que teve seu nome negativado indevidamente por 

serviços que desconhece a origem. Primeiramente, cumpre salientar que 

não merece ser acolhida a pretensão da requerida no tocante à ausência 

de comprovante de estado de hipossuficiência da parte autora. 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 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021916/3/2018 Página 412 de 543



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 do autor. 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 do autor. 

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 do autor; 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001301-44.2017.8.11.0015
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FERNANDO LUIZ PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)
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EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001301-44.2017.8.11.0015 REQUERENTE: FERNANDO LUIZ PADILHA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 

FERNANDO LUIZ PADILHA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

face de CLARO TV S.A. (EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA ). 

Alega, em síntese, que teve seu nome negativado indevidamente por 

serviços que desconhece a origem. Primeiramente, cumpre salientar que 

não merece ser acolhida a pretensão da requerida no tocante à ausência 

de comprovante de estado de hipossuficiência da parte autora. 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 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 do autor. 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 
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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 do autor. 

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 do autor; 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001952-42.2018.8.11.0015
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001952-42.2018.8.11.0015 REQUERENTE: JADY MIRANDA SOUZA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Considerando 

que na presente demanda o(a) reclamante pugna seja excluído seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito, INTIME-SE o(a) requerente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos extrato de consulta 

ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos oficiais de consulta 

(SPC/SERASA/CDL), que demonstre que seu nome encontra-se 

negativado. Com o aporte, concluso para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001951-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JADY MIRANDA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001951-57.2018.8.11.0015 REQUERENTE: JADY MIRANDA SOUZA DA 

SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Considerando que na 

presente demanda o(a) reclamante pugna seja excluído seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, INTIME-SE o(a) requerente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos extrato de consulta 

ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos oficiais de consulta 

(SPC/SERASA/CDL), que demonstre que seu nome encontra-se 

negativado. Com o aporte, concluso para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007199-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1007199-38.2017.8.11.0015 REQUERENTE: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Acolho o pedido do 

advogado da parte Autora, feito na audiência de conciliação, com efeito, 

DECIDO: 1- DEFIRO prazo de 05 dias ao advogado da Requerente, para 

justificar a ausência do Autor na audiência. 2- Transcorrido o prazo, com 

manifestação, conclusos para deliberação. 3- Transcorrido o prazo, sem 

manifestação, conclusos para sentença. Serve a presente como 

MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO e/ou 

CITAÇÃO. Cumpra-se. As providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013500-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. ELIAS DE MELLO CONFECCOES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS OAB - MT0016496A (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: 

1013500-98.2017.8.11.0015 REQUERENTE: LUCINEIA DA SILVA VIEIRA 

REQUERIDO: N. ELIAS DE MELLO CONFECCOES - ME Vistos, etc. De 

proêmio, consigno que não há prejuízo algum a parte Reclamada, pois o 

prazo para a defesa se inicia, somente, após a audiência de conciliação, 

in causu, hoje. Ao compulsar dos autos verifico que não assiste razão à 

parte Requerida, eis que o arquivo juntado no id nº 11096981, encontra-se 

anexado em extensão .ogg, trantando-se, portanto, de extensão 

enlencada dentre as permitidas no âmbito do Pje. Portanto, os 

contratempos referem-se aos codec de áudio e/ou o player de áudio 

utilizado pela parte Requerida para reproduzir o supracitado arquivo. 

Recomenda-se a utilização do Player Media Player Classic ou algum outro 

que possua suporte a arquivos com extensão .ogg, como por exemplo BS 

Player, RealPlayer ou Winamp. Ainda, a parte Requerida encontrará 

possibilidade de conversores online de arquivos do formato .ogg para o 

formato .mp3 ou mesmo .wma; sendo esta última a extensão utilizada para 

o Windows Media Player, tocar de áudio padrão dos computadores com 

Sistema Operacional Windows instalado. Feitas esses esclarecimentos, 

MANTENHO OS PRAZOS para apresentação da contestação e 

apresentação da impugnação, estipulados na audiência de conciliação. 
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Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013421-22.2017.8.11.0015

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:

DANIELA CRISTINA CERQUEIRA (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 13:45. Quinta-feira, 15 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013419-52.2017.8.11.0015

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:

ADRIANO ALMEIDA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 05/04/2018 14:00. Quinta-feira, 15 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013426-44.2017.8.11.0015

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:

FATIMA SPANEMBERG (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 14:45. Quinta-feira, 15 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013621-29.2017.8.11.0015

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:

ANGELITA MARIA DE JESUS (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 17:00. Quinta-feira, 15 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013627-36.2017.8.11.0015

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:

DULCINEIA DE SOUZA (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 17:15. Quinta-feira, 15 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007666-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS MARCIO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE WATANABE BORGUEZAM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS OAB - MT0009084S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 09/04/2018 14:00. Quinta-feira, 15 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010795-13.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. A CIA DOS SANTOS E SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MARCIA ALINE LIMA SANCHES OAB - MT0020650A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL GONCALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico, que o(a) Promovido(a) foi devidamente intimado(a), por meio de 

seu advogado para que, no prazo de 15 (quinze) dias cumprisse 

voluntariamente a sentença, deixando transcorrer o prazo sem o devido 

pagamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CENTER SINOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEYSE JACINTO 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 09/04/2018 14:30. Quinta-feira, 15 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002104-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI GONZAGA DOS SANTOS (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: 

1002104-27.2017.8.11.0015 REQUERENTE: SIDNEI GONZAGA DOS 

SANTOS 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. Primeiramente, não há que 

se falar em inépcia, eis que os documentos acostados demonstram com 

clareza os pedidos expostos na exordial. Tal preliminar sequer merece 

maiores delongas, isto porque, da leitura da peça vestibular e documentos 

anexados, é plenamente possível visualizar a identificação das partes, da 

causa de pedir e dos pedidos, de forma lógica. 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 
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meios suficientes para trazer aos autos o solicitado documento original. 

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 anexo 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, 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 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. (...) “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. Por fim, 

indefiro o pedido de aplicação das penas de litigância de má-fé à parte 

autora por não restar 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: 1008610-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN JUNIOR LORENZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO)

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Silvano Quadras Costa (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 16/05/2018 09:15. Quinta-feira, 15 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008326-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELER MARCOS FERREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 09/04/2018 15:45. Quinta-feira, 15 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008350-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GELBARI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 09/04/2018 16:00. Quinta-feira, 15 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003081-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F.E. DA S. ROCHA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEISIBEL SILVA SANTOS (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, 15 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002041-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. COMBUSTIVEIS SANTA HELENA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Guedes Carrara OAB - MT0014865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN (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 16:15. Quinta-feira, 15 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON PEREIRA JOAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI DOMINGOS BACHINSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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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 16:45. Quinta-feira, 15 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008777-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA MACENA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. ARALDI & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 09/04/2018 17:45. Quinta-feira, 15 de Março de 2018.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA ANICETO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Processo 

n. 1000454-08.2018.8.11.0015 Promovente(s) Nome: VALDINEIA ANICETO 

DE SOUZA Endereço: AVENIDA MARINGÁ, quadra 120 lote 07, 

RESIDENCIAL BRASÍLIA, SINOP - MT - CEP: 78557-006 Promovido(s) 

Nome: AZUL LINHAS AEREAS Endereço: AVENIDA MARCOS PENTEADO 

DE ULHÔA RODRIGUES, 939, 9 andar, Ed. Jatoba, castelo branco office 

park, TAMBORÉ, BARUERI - SP - CEP: 06460-040 Tipo de Ação 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL] Tipo de Citação Off-Line Valor da 

Causa: R$ 30.000,00 Juízo Juizado Especial Cível de Sinop Audiência de 

Conciliação 09/04/2018 15:30 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. Quinta-feira, 15 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013909-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1013909-74.2017.8.11.0015 REQUERENTE: FRANCISMAR BISPO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos verifico 

que a parte reclamante pretende o deferimento da tutela de urgência, 

trazendo os elementos que entende necessários a comprovação de suas 

alegações. Em síntese, aduz a Requerente que solicitou o cancelamento 

de serviços referentes a linhas telefônicas contratadas junto à Requerida, 

que continuou a cobrar pelos serviços outrora prestados, sendo que, ante 

ao não pagamento de faturas posteriores, que segundo se alega, foram 

lançadas após do cancelamento das linhas e término da prestação de 

serviço, acarretou na inscrição do nome da Reclamante no Banco de 

dados do SPC/SERASA. Destarte, pugna pela concessão da tutela 

visando exclusão de nome do cadastro de inadimplentes. Pois bem. 

Sabe-se que a tutela de urgência deve corresponder ao provimento 

jurisdicional que será prestado se a ação for julgada procedente, devendo 

estar apta a assumir os contornos de definitividade pela superveniência 

da sentença. O novo Código de Processo Civil, que unificou os institutos 

da tutela cautelar e tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os 

requisitos para concessão da tutela são a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o 

autor demonstrar por meio da narrativa dos fatos na petição inicial, 

conjugada com os documentos juntados, a existência dos requisitos acima 

narrados. Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos 

constantes no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a 

concessão da medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e 

o perigo de dano. Isto porque a requerente alega o cancelamento das 

linhas outrora contratadas, com consequente fim dos serviços prestados, 

evidenciando a probabilidade de seu direito. Outrossim, tenho que a 

Requerente, para este momento processual, demonstrou de forma 

satisfatória o alegado, especialmente diante do extrato de reclamação 

junto ao PROCON, informando a situação litigiosa ora discutida nestes 

autos, e comprovante de negativação. De mais a mais, estando o débito 

em discussão, deve ser concedida a tutela, até ulterior deliberação, tendo 

em vista, ainda, que não há dano inverso. Já o perigo da demora é 

evidente, pois, ninguém pode ignorar os prejuízos de ordem moral e 

creditícia que advém à pessoa que tem seus dados negativados. 1.Sendo 

assim, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil e do artigo 6º 

da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela especifica DETERMINANDO que a 

requerida EXCLUA o nome da requerente dos cadastros de proteção ao 

crédito. 2. INTIME-SE a(s) reclamada(s) para que cumpra a presente 

decisão, bem como, ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome dos 

autores, até ulterior deliberação deste juízo. 3. EXPEÇA-SE ofício aos 

cadastros negativistas (SPC/SERASA), solicitando o cumprimento da 

presente decisão. 4. Considerando a verossimilhança da alegação feita 

pelo reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso 

VIII da Lei Consumerista. 5. Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada 

para comparecimento em audiência de conciliação já designada, 

oportunidade em que poderão oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012176-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MONALISA LOPES DE VARGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA BRASIL ATUAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012176-85.2016.8.11.0015 REQUERENTE: FERNANDA MONALISA LOPES 

DE VARGAS REQUERIDO: EDITORA BRASIL ATUAL Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Analisando 

o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 
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desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 335, I do CPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. A priori, determino a correção do valor 

da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o montante 

atribuído pela parte autora não corresponde ao proveito econômico 

pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá incluir a 

pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, considerando o 

silêncio eloquente da parte autora, entendo que sua pretensão reparatória 

se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Informa a 

requerente que adquiriu da requerida coleção composta de 7 livros, 

parcelada em dez vezes de R$ 120,00, ocorre que recebeu apenas 5 

livros, e ao contatar a requerida fora informada que os livros somente 

seriam entregues após o pagamento da primeira parcela, o que não 

ocorreu. Ao procurar o PROCON foi informada pela requerida que a 

produção dos livros faltantes foi descontinuada e que seria abatido do 

montante total do valor referente aos dois livros faltantes, o que não 

ocorreu. Diante de tais fatos a autora requer o cancelamento da compra, a 

devolução dos livros através de logística reversa, o ressarcimento dos 

valores pagos devidamente atualizado e danos morais. Citada e intimada 

para comparecer na audiência e se defender a parte requerida quedou-se 

inerte Id. 5540596. É o breve relato. Decido. Diante da inércia da parte 

acionada prescreve a lei: O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. Destarte, em conformidade com o Enunciado 

nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré comparecer pessoalmente às 

audiências ou, em se tratando de pessoa jurídica, ser representada por 

preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora, conforme estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in 

verbis: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz.” O Estado do Mato Grosso definiu o prazo para apresentação de 

defesa de cinco dias, contados da realização da audiência de conciliação, 

nos procedimentos em trâmite no Juizado Especial Cível. Trata-se, pois, da 

disposição contida no enunciado quatro, editado nos Encontros de Juízes 

dos Juizados Especiais, que estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A 

Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia”. Assim, não tendo sido 

sequer alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a 

ausência da parte ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de 

direito disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. A 

requerida efetuou cobranças no cartão de crédito da requerente por 

produtos que não enviou na sua totalidade. De início, verifica-se que a 

relação jurídica entre as partes é advinda de contrato de prestação de 

serviços telefônicos, estando sujeito aos ditames da legislação do 

Consumidor. In casu, resta perfeitamente caracterizada a condição do 

reclamante como consumidor e da empresa reclamada como fornecedora, 

nos ditames dos arts. 2º e 3º do CDC. Da análise das alegações do autor, 

e dos documentos que instruem o feito, e considerando ainda a inversão 

do ônus da prova em relação à comprovação da contratação dos serviços 

pela empresa reclamada fornecedora e diante da inercia da mesma, 

constata-se que prevalece a versão posta na exordial, de que a 

requerente não recebeu os produtos em sua totalidade e depois de várias 

tentativas não conseguiu resolver a questão pelas vias administrativas, 

nem perante o PROCON. Deste modo, não comprovado a entrega dos 

produtos em sua totalidade, patente que foram indevidas as cobranças de 

7 parcelas no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), que devem ser 

ressarcidos ao consumidor devidamente corrigidas desde a data do 

desembolso. Quanto ao pedido de restituição em dobro, como bem expõe 

Rizzatto Nunes, é necessário o preenchimento de dois requisitos para a 

subsunção da norma: a) cobrança indevida; b) pagamento pelo 

consumidor do valor indevidamente cobrado. Assim, atendidos os 

requisitos do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo 

único, ausente engano justificável por parte dos fornecedores de 

serviços, evidencia-se que é de direito do autor a devolução em dobro dos 

valores aludidos no montante de R$ 1.892,94 (mil oitocentos e noventa e 

dois reais e noventa e quatro centavos). Demonstração de Cálculos: 

Descrição do cálculo PRIMEIRA PARCELA PAGA Valor Nominal R$ 120,00 

Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die. 

Período da correção 30/5/2015 a 1/3/2018 Dados calculados Fator de 

correção do período 1006 dias 1,147542 Percentual correspondente 1006 

dias 14,754172 % Valor corrigido para 1/3/2018 (=) R$ 137,71 Sub Total 

(=) R$ 137,71 Valor total (=) R$ 137,71 Descrição do cálculo SEGUNDA 

PARCELA PAGA Valor Nominal R$ 120,00 Indexador e metodologia de 

cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die. Período da correção 30/6/2015 

a 1/3/2018 Dados calculados Fator de correção do período 975 dias 

1,138341 Percentual correspondente 975 dias 13,834065 % Valor 

corrigido para 1/3/2018 (=) R$ 136,60 Sub Total (=) R$ 136,60 Valor total 

(=) R$ 136,60 Descrição do cálculo TERCEIRA PARCELA PAGA Valor 

Nominal R$ 120,00 Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - 

Calculado pro-rata die. Período da correção 30/7/2015 a 1/3/2018 Dados 

calculados Fator de correção do período 945 dias 1,131909 Percentual 

correspondente 945 dias 13,190926 % Valor corrigido para 1/3/2018 (=) 

R$ 135,83 Sub Total (=) R$ 135,83 Valor total (=) R$ 135,83 Descrição do 

cálculo QUARTA PARCELA PAGA Valor Nominal R$ 120,00 Indexador e 

metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die. Período da 

correção 30/8/2015 a 1/3/2018 Dados calculados Fator de correção do 

período 914 dias 1,128847 Percentual correspondente 914 dias 12,884717 

% Valor corrigido para 1/3/2018 (=) R$ 135,46 Sub Total (=) R$ 135,46 

Valor total (=) R$ 135,46 Parte superior do formulário Descrição do cálculo 

QUINTA PARCELA PAGA Valor Nominal R$ 120,00 Indexador e 

metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die. Período da 

correção 30/9/2015 a 1/3/2018 Dados calculados Fator de correção do 

período 883 dias 1,123129 Percentual correspondente 883 dias 12,312879 

% Valor corrigido para 1/3/2018 (=) R$ 134,78 Sub Total (=) R$ 134,78 

Valor total (=) R$ 134,78 Parte inferior do formulário Parte superior do 

formulário Descrição do cálculo SEXTA PARCELA PAGA Valor Nominal R$ 

120,00 Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata 

die. Período da correção 30/10/2015 a 1/3/2018 Dados calculados Fator de 

correção do período 853 dias 1,114909 Percentual correspondente 853 

dias 11,490940 % Valor corrigido para 1/3/2018 (=) R$ 133,79 Sub Total 

(=) R$ 133,79 Valor total (=) R$ 133,79 Parte inferior do formulário Parte 

superior do formulário Descrição do cálculo SÉTIMA PARCELA PAGA 

Valor Nominal R$ 120,00 Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - 

Calculado pro-rata die. Período da correção 30/11/2015 a 1/3/2018 Dados 

calculados Fator de correção do período 822 dias 1,102530 Percentual 

correspondente 822 dias 10,252984 % Valor corrigido para 1/3/2018 (=) 

R$ 132,30 Sub Total (=) R$ 132,30 Valor total (=) R$ 132,30 Parte inferior 

do formulário No que toca aos danos morais alegados, não verifico na 

espécie versada a sua ocorrência, mesmo que se admita o desgaste 

sofrido pela parte Autora ao ser indevidamente cobrada, em verdade, o 

que se permite indenizar não é o dissabor, ou mero aborrecimento 

experimentado nas contingências da vida, porém as invectivas que aviltam 

a honra alheia, causando dano efetivo. O dano moral há de refletir no 

psiquismo do ofendido com intensidade tal que provoque repercussão na 

vida social, vergonha, humilhação, tristeza, angústias, o que neste caso, 

não ocorreu. A simples cobrança de débito, mesmo que indevida, sem a 

inclusão de restrição de crédito, e sem a utilização de meios vexatórios ou 

ultrajantes e não havendo a suspensão dos serviços prestados, não 

configura dano moral in re ipsa. Ante o exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do 

reclamante em face da reclamada, para condená-la, a) condenar a parte 

Ré a REPETIR/PAGAR à parte Autora, em dobro - art.42, parágrafo único, 

do CDC -, o valor de R$ 1.892,94 (mil oitocentos e noventa e dois reais e 

noventa e quatro centavos) devidamente corrigidos a partir da prolação da 

sentença, e acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir da citação. 

b) que a requerida aceite a devolução dos livros através de logística 

reversas, sem custos à requerente. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006719-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO HARNISCH (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)
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, que não há comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO É incontroverso nos autos que autora fora negativada por 

suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da 

presente ação é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a 

possível responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora 

carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual 

consta o apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se 

a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada 

qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o 

ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, 

nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010299-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. Nesta esteira de raciocínio, cabe destacar que a 

prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da demanda que 

necessite de parecer técnico. Ora, a parte Requerente, no momento 
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oportuno não se insurge contra os documentos acostados na petição 

inicial, de modo que não há questão controversa sobre estes a demandar 

realização de perícia. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, REJEITO a PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA hasteada e via de 

consequência o PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte Requerente 

ante a patente má-fé processual desta. A parte Reclamada apresenta 

farta documentação, comprovando a relação jurídica existente entre as 

partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, de seu ônus probatório, 

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus da prova dos fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 

373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se 

infere da passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade [...]. O julgador não tem o dever de suprir a omissão 

probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da 

comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a 

norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica deve 

ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já restou 

decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - 

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. Indenização por danos 

morais ? Autora que alega inexistir relação contratual com a requerida, 

não havendo débito a ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? Ônus de prova da 

fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? Comprovação da 

relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação do nome da 

consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício regular de 

Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - Sentença mantida, 

por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP - 

Recurso não provido, com imposição de pena por litigância de má-fé. 

(TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 0123166-80.2011.8.26.0100, 

Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 

15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via 

de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO 

de EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o 

exposto, impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações. [1] Disponível em: 

http://www.amb.com.br/fonaje/?p=555. Acesso em fev 2016.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003196-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CARBONIERI JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1003196-40.2017.8.11.0015 REQUERENTE: S B REZENDE BATERIAS - EPP 

REQUERIDO: ADALBERTO CARBONIERI JUNIOR Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Trata-se de demanda em que a parte requerente foi 

devidamente intimada para audiência de conciliação, consoante Id 

11065253. O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil assim 

dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias;” Sendo assim, competia a requerente 

cumprir a decisão para prosseguimento para presente demanda, porém, 

esta deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação, 

em que pese tenha sido devidamente intimada para comparecer à 

audiência. Ademais, a lei 9.099/95 prevê em seu artigo 2º os critérios que 

a postulação perante este juizado deve obedecer, dentre os quais 

destaco a celeridade e a economia processual. O artigo 51 do mesmo 

Diploma Legal, assim dispõe em seu parágrafo primeiro: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (omissis) §1º A 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes.” Logo, sem maiores delongas, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, isto com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código 

de Processo Civil, c/c artigo 51, §1º, da Lei n.º 9.099/95. Sem custas ou 

despesas processuais Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas 

e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RUFINI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente 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 
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preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial, bem como considerando que apesar de serem posteriores 

há outra inscrição em nome da parte Requerente o que atenuam o abalo 

moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE 

OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de 

outros apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão 

de afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão 

somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso) Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 2.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000912-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES BIAZIBETTI (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 parte Autora, 

com assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos 

documentos que acompanham a inicial, apontando a existência de 

contratação além de telas de seu sistema interno, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 
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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$ 1.944,65 (mil 

novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta 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: 1000924-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FRANCO DE OLIVEIRA DE MOURA (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. 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 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 Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial, bem como considerando que apesar de serem posteriores 

há outra inscrição em nome da parte Requerente o que atenuam o abalo 

moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE 

OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de 

outros apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão 

de afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão 

somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso) Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 2.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 
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pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001410-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ALVES 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. 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 cópias da documentação pessoal da mesma e 

apontando a existência de contratação. Registre-se que a Autora não 

carreou aos autos qualquer notícia sobre extravio ou furto/roubo de seus 

documentos pessoais, o que descarta a possibilidade de fraude, eis que 

não teria como um terceiro mal-intencionado portar seus documentos. 

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: 1000926-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SUZARTE (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. 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 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 
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com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial, bem como considerando que apesar de serem posteriores 

há outra inscrição em nome da parte Requerente o que atenuam o abalo 

moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE 

OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de 

outros apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão 

de afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão 

somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso) Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 2.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001313-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPNEUS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON RUFINI DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da demanda cinge-se quanto ao débito 

discutido nos autos. A parte Requerida aduziu INÉPCIA da petição inicial 

limitando-se a aduzir que não deve o valor cobrado; contudo, a negativa 

de débito trata-se de matéria atinente ao mérito da demanda não sendo 

questão de preliminar. Não obstante, ao contrário do que aduz a parte 

Requerente, a causa de pedir e o pedido resta expressos na petição 

inicial, motivo pelo qual REJEITO a PRELIMINAR suscitada e, por não 

vislumbrar questões de nulidade passo a análise do mérito. Em sede de 

defesa do mérito a parte Requerida aduz ausência de prova dos fatos 

constitutivos do direito do autor pela não juntada de documentação de 

venda e entrega dos produtos. Todavia, ao contrário do que a parte 

Requerida aduz os boletos juntados aos autos encontram-se devidamente 

assinados, não tendo este insurgido-se contra tais assinaturas, ônus que 

lhe incumbia ante a necessidade de impugnação específica nos termos do 

art. 341, NCPC. Pois bem, compulsando aos autos, verifica-se que 

encontram-se juntados aos autos prova documental suficiente para 

demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, consistente na 

compra e venda de produtos que restou inadimplida. Por seu turno a parte 

Requerida, não trouxe aos autos nenhum fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, CPC. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial para CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância original 

total de R$ 4.102,50 (quatro mil e cento e dois reais e cinquenta centavos) 

devendo cada boleto ser atualizado pelo INPC a partir dos respectivos 

vencimentos e com a incidência de juros legais a partir da citação 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. Ante a atuação de advogado dativo na defesa dos interesses 

da parte Requerida, conforme id nº 10664666, fixo em 01 (uma) URH, 

expeça-se a competente certidão. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010074-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SABINO LEITE (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. 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 
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SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela parte Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação além de telas de seu 

sistema interno, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto efetivado 

pelo requerido, verifica-se que fora realizado de maneira vaga, não 

especificando a evolução do valor solicitado não sendo possível, portanto, 

o julgamento procedente do mesmo. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, 

DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006596-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GODINHO ALBUQUERQUE (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. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido 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. 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 
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verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 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 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, 
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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: 8012288-54.2016.8.11.0015
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012288-54.2016.8.11.0015 REQUERENTE: DOUGLAS HINKEL 

REQUERIDO: R P BONFIM DOS SANTOS - ME, ROBERTA PEGORARI 

BONFIM DOS SANTOS Vistos etc. Dispensada a apresentação de 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Diante da clara hipótese de inversão do ônus probatório incumbia à parte 

requerida demonstrar que tomava todas as medidas necessárias para 

evitar o furto narrado pelo autor e demonstrar a ocorrência de fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do promovente, o que não se 

verifica. Isto porque o autor comprovou dentro do que era possível a 

ocorrência de furto de suas mercadorias dentro do período que estava 

hospedado no hotel, tendo juntado nos autos fotos e boletim de ocorrência 

registrado no mesmo dia do fato. Ressalte-se que o boletim de ocorrência 

de furto perante à autoridade policial, apesar de ser um documento 

unilateral, possui força probante porque foi lavrado logo em seguida à 

ocorrência do fato. Oportuno referir que, na espécie, aplicável a Teoria da 

Redução do Módulo da Prova, a gerar o chamado paradigma da 

verossimilhança, ante a dificuldade de produção da prova de outra 

envergadura bem como impossibilidade de se atingir certeza induvidosa 

acerca da ocorrência do evento danoso (fato noticiado na inicial). Assim, 

a parte autora incumbe comprovar aquilo que está ao seu alcance, o que 

fez a contento, através do boletim de ocorrência e fotografias. Logo, 

havendo furto ocorrido na dependência do hotel, este e o seu proprietário 

respondem de forma objetiva e solidária pelo dano moral decorrente deste 

evento, conforme artigos 927, 932 e 933 do Código Civil. Na mesma linha 

se posiciona a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. FURTO DE 

PERTENCES EM HOTEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATO 

INCONTROVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO 

QUANTUM. DANO MATERIAL. TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA 

PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO. O hotel responde objetivamente por 

furto ocorrido em suas dependências. Furto que restou incontroverso nos 

autos, tendo em vista o fato ter sido confirmado pelo hotel em sede de 

defesa. Dano material comprovado através do boletim de ocorrência 

juntado com a inicial. Ganha relevo no sistema processual o exame da 

prova conforme a chamada redução do módulo da prova, que se funda na 

verossimilhança das alegações feitas pelas partes, abrandando, por 

consequência, a exigência de prova irrefutável. Situação que ultrapassa a 

barreira do mero aborrecimento cotidiano, sendo passível de indenização 

por danos morais. Indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), valor que entendo razoável para o caso dos autos. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 107954520158110006/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/02/2016, Publicado no DJE 

19/02/2016) Assim, entendo que a autora foi vítima de abalo moral pela 

falha na prestação de serviços da ré, já que a promovente depositava 

confiança no Hotel para a sua estadia que tinha fim profissional, assim, a 

parte autora faz jus à reparação por dano extrapatrimonial. Desta forma, 

verificada a existência da obrigação de indenização pela parte requerida, 

passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de 

indenização por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a 

inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua 

mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os 

casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem 

uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa, a indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). No que tange ao pedido de danos materiais no importe de R$ 

9.446,00 formulado pela autora, pontue-se que o dano material deve gozar 

de certeza, não se justificando a reparação do dano hipotético, uma vez 

que o objetivo da parte ao ingressar com a ação é obter a recomposição 

da efetiva situação patrimonial que tinha antes da ocorrência do dano. 

Assim, tenho que os danos materiais não foram comprovados, uma vez 

que não há qualquer nota fiscal, recibo ou provas dos valores dos 

produtos furtados, de modo que improcede o pedido. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I 

do CPC para CONDENAR as requeridas solidariamente ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos 

morais, acrescido de juros de mora a contar do evento danoso, e 

correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). 

Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 

54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se.
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANOS 

MORAIS proposta por JORGE PAULO SEPI DE LIMA em face de DORLEY 

RODRIGUES DE FREITAS. Ressai dos autos (id nº 9277295) que a parte 

Requerida recusou-se a receber a citação via AR, bem como não 

compareceu à audiência de conciliação (id nº 9621889) impondo, desta 

forma, a DECRETAÇÃO de sua REVELIA. Insta destacar que é 

entendimento corrente na E. Turma Recursal do TJMT que a recusa no 

recebimento do AR citatório, sobretudo quando efetuada pelo próprio réu, 

conforme denota-se no AR juntado aos autos, configura má-fé e ainda 

assim é situação capaz de aperfeiçoar o ato citatório. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PRELIMINAR NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. CARTA DE CITAÇÃO 

ENVIADA AO ENDEREÇO CORRETO. RECEBIMENTO RECUSADO. MULTA 

IMPOSTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE 

FAZER FIXADA NA LIMINAR. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. 

DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A 

recusa de recebimento da carta de citação é desinfluente quando se 

verifica que a correspondência foi envida ao endereço correto da parte 

requerida, sendo plenamente válido o ato. Preliminar de nulidade da citação 
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rejeitada. […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

105754220148110019/2015, , Turma Recursal Única, Julgado em 

25/08/2015, Publicado no DJE 25/08/2015 - grifo nosso). SÚMULA DO 

JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - ESCRITÓRIO CONTÁBIL - RECUSA 

EM RECEBER CARTA DE CITAÇÃO - REVELIA - PRELIMINAR DE NULIDADE 

DE CITAÇÃO - REJEITADA - RECURSO IMPROVIDO. 1. A recusa do 

recebimento de carta de citação constitui má-fé, pois presume-se que a 

parte a ser citada tenha conhecimento do seu teor, caso contrário não 

teria motivo para recusar o seu recebimento, devendo, como forma de 

sanção, ser considerada como citada e aplicada todas as consequências 

legais. 2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor. 3. Se o consumidor comprova que pagou ao 

escritório que realiza serviços de despachante para que fosse 

regularizada a documentação de motocicleta junto ao órgão de trânsito e 

não sendo prestados os serviços contratados, devida é a restituição da 

quantia recebida, sob pena de restar configurado enriquecimento sem 

causa. 4. A sentença que decretou a revelia do Recorrente, bem como o 

condenou a restituir ao Recorrido a importância de R$ 1.000,00, não 

merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A 

súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 5. Recurso improvido. Sem condenação a título de honorários 

advocatícios pelo fato de o recorrido não ter advogado constituído. 

(Recurso Cível Inominado nº 2074/2012, Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Valmir Alaércio dos Santos. 

j. 02.10.2012, unânime, DJe 10.10.2012 - grifo nosso). Em relação ao 

mérito da demanda prosperar em parte o pedido formulado pela parte 

Requerente. A prova documental carreada aos autos é suficiente para 

corroborar seus argumento demonstrando que adimpliu com sua 

obrigação quanto à elaboração do programa em questão. Todavia, não há 

que se falar em dano moral eis que o mero descumprimento contratual, por 

si só, não é apto a ensejar a reparação moral; bem como, considerando 

que referido ônus incumbia à parte Requerente, esta não se desimcumbiu 

de trazer aos autos prova da ofensa moral que alega ter sofrido. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial para CONDENAR a parte Requerida a pagar a parte Requerente a 

importância original total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devidamente 

atualizado pelo INPC a partir do vencimento, ou seja, 17.10.2016 e juros 

legais a partir da citação 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 272653 Nr: 11432-32.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALMEIDA OLIVEIRA, MARCOS 

ALMEIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Borges - 

OAB:OAB/MT 21.927/O

 Vistos,

 Tendo em vista que não houve arguição de preliminares pela Defesa dos 

acusados, nem existe hipótese de absolvição sumária, designo audiência 

de instrução e julgamento a realizar-se no dia 26/03/2018 às 16h00min, 

ocasião em que serão inquiridas as testemunhas de acusação e defesa e 

realizado o interrogatório dos acusados.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 309305 Nr: 14226-89.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS MARTINS FREIRE CARRASQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO NUNES MATOS 

JUNIOR - OAB:20589/MT

 Dessa forma, inexistindo a periculosidade inicialmente constatada e, 

considerando que o réu não é pessoa voltada à prática de ilícitos, além de 

possuir endereço fixo e atividade lícita, resta afastado o periculum in mora 

necessário para a manutenção da segregação cautelar, ante a 

possibilidade de substituição por medidas diversas, previstas no artigo 

319, do Código de Processo Penal. Posto isso, nos termos do art. 316, c/c 

319, I e III, todos do Código de Processo Penal, revogo a prisão preventiva 

do acusado MATEUS MARTINS FREIRE CARRASQUEIRA, mediante o 

cumprimento das seguintes medidas cautelares:a)proibição de 

ausentar-se da Comarca onde reside, sem prévia autorização do 

Juízo.b)Comparecimento bimestral naquele juízo para informar e justificar 

suas atividades.Expeça-se o competente alvará de soltura em favor do 

réu, constando que a soltura não ocorrerá se por outro motivo estiver 

preso. Ademais, determino o prazo de 48 horas para que o acusado 

apresente comprovante de endereço fixo atualizado. Outrossim, no que 

tange ao pedido formulado pelo ente Ministerial, verifica-se que já constam 

nos autos cópia do laudo definitivo de constatação de drogas (fls. 

102/105), razão pela qual, declaro encerrada a instrução processual, 

devendo os autos serem remetidos às partes para apresentarem as 

alegações finais escritas, no prazo legal. Em tempo, solicite-se a 

devolução da carta precatória expedida para interrogatório do réu, eis que 

perdeu seu objetivo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Sinop/MT, 14 de 

março de 2018.Rosângela Zacarkim dos SantosJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 283213 Nr: 17822-18.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS DA CONCEIÇÃO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Código n° 283213

Vistos,

Considerando a implantação do Sistema do Banco Nacional de 

Monitoramento de Prisões – BNMP, versão 2.0, bem como a convocação 

emanada pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso 

para a participação desta Magistrada no treinamento para utilização do 

referido sistema, o qual realizar-se-á na cidade de Cuiabá – MT, nos dias 

19 e 20 de março do corrente ano, resta impossibilitada a realização da 

Sessão de Julgamento outrora aprazada, pelo que redesigno o ato para o 

dia 24/07/2018 às 08h30min.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 309145 Nr: 14118-60.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISNEY DA SILVA LARA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MORTELARO LOPES 

LOURENÇO - OAB:

 Os indícios de autoria, por sua vez, não obstante os argumentos da 

defesa, restam suficientemente demonstrados, ressaltando que nessa 

fase processual basta o lastro probatório mínimo, vez que a análise mais 

aprofundada das provas será realizada em momento oportuno, qual seja, 

após o término da instrução processual.Tendo em vista que não há 

hipótese de absolvição sumária, bem como que os demais argumentos se 

confundem com o mérito da ação penal e, portanto, deverão ser 

analisados em momento oportuno, designo audiência de instrução e 

julgamento a realizar-se no dia 21/05/2018, às 14h45 min., ocasião em que 

serão inquiridas as testemunhas de acusação e defesa, bem como 

realizado o interrogatório do acusado.Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 315215 Nr: 17767-33.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDP, LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA PEREIRA - 

OAB:

 Posto isso, intime-se o causídico constituído pelos acusados FINÉIAS 

INÁCIO DA PAIXÃO e LUCÉLIA GALVÃO DA SILVA para que apresente a 

resposta à acusação, no prazo mais exíguo possível, para que o feito 

possa tramitar regularmente.Ainda, em consonância com o parecer 

Ministerial, expeça-se carta precatória para cumprimento do mandado de 

prisão do acusado FINÉIAS INÁCIO DA PAIXÃO no endereço declinado 

pela Defesa às fls. 61 e 63.Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 120251 Nr: 12686-84.2009.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BENTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT, DANIEL BATISTA DE AGUIAR - OAB:3537/MT, 

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, SANDRA SATOMI 

OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 (...)Posto isso, com fulcro nos artigos 107, IV, 110, 112 e 109, V, todos do 

Código Penal, julgo extinta a punibilidade de EDSON BENTZ, relativamente 

ao delito previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/03.Após o trânsito em 

julgado, desconte-se as custas processuais do valor pago a título de 

fiança (fl. 45) e, acaso remanesça alguma quantia, restitua-a ao acusado, 

o qual deverá ser intimado pessoalmente e por intermédio de seus 

advogados para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe o seus dados 

(CPF e conta bancária para restituição).Desde já consigno que acaso não 

localizado ou em caso de não comparecimento, o valor deverá ser doado 

ao Conselho da Comunidade desta Comarca, com as cautelas de 

praxe.Feitas as comunicações aos órgãos competentes, ARQUIVEM-SE 

estes autos, com as baixas e anotações de vezo.Notifique o Ministério 

Público.Intimem-se os advogados constituídos (fl. 54), para os fins do 

artigo 1.387, da CNGC.Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 

317 da CNGC.Publique-se. Cumpra-se.Sinop, 12 de março de 2018.Débora 

Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 77004 Nr: 5426-58.2006.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO A 

SANTOS - OAB:192.398

 (...)Posto isso, com fulcro nos artigos 107, IV, 110, 112 e 109, V, todos do 

Código Penal, julgo extinta a punibilidade de JOSÉ ALVES DE SOUSA, 

relativamente ao delito previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/03.Após o 

trânsito em julgado e feitas as comunicações aos órgãos competentes, 

ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e anotações de vezo.Notifique 

o Ministério Público.Intime-se o advogado constituído (fl. 53-verso), para 

os fins do artigo 1.387, da CNGC.Dispensado o registro, nos termos do 

§4º do artigo 317 da CNGC.Publique-se. Cumpra-se.Sinop, 12 de março de 

2018.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 194301 Nr: 16057-17.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON CÉSAR DA SILVA, DAIANE FIDELIS 

GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT, ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - 

OAB:14717-MT, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT, 

SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 Ação Penal - Código Apolo 194301

Vistos.

Intime-se a advogada constituída pelo acusado Nilton à fl. 193 para 

apresentar seus memoriais finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Sinop, 14 de março de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 314163 Nr: 17083-11.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Por todo o exposto, julgo procedente a acusação, de acordo com os fatos 

narrados na denúncia (fls. 01a/01b), para:CONDENAR JEAN CARLOS 

GONÇALVES DA SILVA, brasileiro, nascido em Sinop/MT, no dia 

10/12/1991, filho de Carlos Oliveira da Silva e Ivani Juliano Gonçalves, 

inscrito no CPF sob o n. 047.156.951-89, Registro Geral n. 2344357-0 

SSP/MT, por violar a norma penal incriminadora prevista no artigo 33, 

caput, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 05 

(cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e pena 

pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 avos do salário 

mínimo vigente à época dos fatos por dia-multa, ficando sujeita à 

atualização do artigo 49, § 2.º e pagamento no prazo do artigo 50, ambos 

do Código Penal.Condeno o sentenciado ao pagamento das custas e das 

despesas processuais, por possuir advogado constituído, bem como 

inexistir pedido de gratuidade da justiça e ausência de comprovação de 

hipossuficiência financeira.O sentenciado poderá aguardar o trânsito em 

julgado em liberdade, diante do regime fixado para o cumprimento inicial da 

pena (semiaberto) e por inexistir nesta Comarca colônia agrícola, industrial 

ou similar, ou mesmo casa do albergado, não sendo crível permanecer em 

regime mais gravoso do que o fixado nesta sentença (súmula vinculante 

56/STF).Inaplicáveis os dispostos nos artigos 387, IV e 201, §2º, do CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 284743 Nr: 18790-48.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON PAIVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTONIO 

BIOLCHI - OAB:18488/O

 Ação Penal - Código Apolo 284743

Vistos.

Tendo em vista que, embora intimado (fl. 65), o advogado constituído pelo 

acusado não apresentou os memoriais finais no prazo legal (fl. 66), 

determino seja ele novamente intimado para tal finalidade, ou para juntar 

aos autos termo de renúncia, com o respectivo ciente do acusado e a 

comprovação do decurso de 10 (dez) dias de referida comunicação, sob 

pena de comunicação à OAB para instauração de processo disciplinar por 

desídia profissional, nos termos do Art. 34, inciso XI , da Lei n. 8.906/94 

(Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil).

Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o acusado, 

pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo 

patrono, ou indique a necessidade de ser assistido pela Defensoria 
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Pública, bem como expeça-se ofício à OAB para instauração de processo 

disciplinar por desídia profissional.

Com os memoriais defensivos acostadas aos autos, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 14 de março de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188352 Nr: 9657-84.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI SOUZA FIGUEIREDO, APOLIANA 

SOUSA NASCIMENTO, FABIANO FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO LUIZ KAISER - 

OAB:16254/MT, Luciana Marcolin Kaiser - OAB:16429, NÉVIO 

PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GIOVANI SOUZA FIGUEIREDO, Cpf: 

01507074107, Filiação: Iraci Souza Figueiredo e João Batista Figueiredo, 

data de nascimento: 30/07/1983, natural de Colíder-MT, solteiro(a), 

construtor civil, pintor, Telefone (66) 9687-7190. 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: Ação Penal - Código Apolo n. 188352Acusados: Fabiano 

Ferreira Lima, Giovani Souza Figueiredo e Apoliana Sousa 

NascimentoVistos.Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público 

em desfavor de Fabiano Ferreira Lima e Giovani Souza Figueiredo, 

qualificados nos autos, imputando-lhes a prática delitiva capitulada no 

artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e contra Apoliana Sousa Nascimento, 

qualificada nos autos, incursionando-a nas penas do artigo 33, caput, da 

Lei n. 11.343/06 e artigo 299 do Código Penal, em concurso material de 

crimes (CP, art. 69).Narrou a exordial que no dia 07/07/2013, por volta das 

16h40min, na BR 163, Baixada do Km 15, Zona Rural, nesta cidade, os 

acusados transportaram e traziam consigo, para entregar a consumo e 

fornecer droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal 

ou regulamentar (Lei n. 11.343/06, art. 33).Constou, ainda, que no mês de 

fevereiro de 2013, na Unidade de Sistema Nacional de Emprego (SINE), 

nesta cidade, a acusada Apoliana fez inserir em documento público, 

consistente em 01 (uma) carteira de trabalho em nome de Rosimeire 

Ribeiro Paulino, declaração falsa e diversa da que devia ser escrita, com o 

fim de prejudicar direito, criar obrigações e alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante.As substâncias submetidas à análise 

técnico-pericial obtiveram resultado positivo para a presença da 

substância denominada Cannabis sativa (fls. 42/43 e 190/192).A denúncia 

foi recebida em 19/12/2013 (fls. 94/95).Os sentenciandos foram citados 

pessoalmente (fls. 120, 121 e 136) e apresentaram defesa preliminar às 

fls. 122, 138/140 e 141/145.A audiência de instrução se realizou em 

21/05/2015 (fls. 193/194), oportunidade em que foram inquiridas 

testemunhas (fls. 195/196) e foram colhidos os interrogatórios de Apoliana 

e Giovani (fls. 197/198), tudo gravado em mídia digital (áudio e vídeo) 

anexa à fl. 199 (encontram-se com qualidade audiovisual e audível), nos 

termos do artigo 405, §1º, do CPP.O interrogatório de Fabiano foi colhido 

por meio de carta precatória, com teor gravado no CD à fl. 204 (audível e 

com qualidade audiovisual).Os memoriais finais do Ministério Público 

vieram às fls. 210/219-veso, pugnando pela declaração de nulidade da 

audiência de instrução realizada no dia 21/05/2015 (fls. 193/194) e o 

refazimento do ato processual, bem como, subsidiariamente, pela 

condenação nos termos da denúncia. A defesa de Giovani, em memoriais 

finais às fls. 229/233, requereu a absolvição com fundamento no artigo 

386, incisos V ou VII, do CPP; subsidiariamente, pugnou pela 

desclassificação do crime lhe imputado na denúncia para aquele previsto 

no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 ou, ainda, requereu a fixação da pena no 

mínimo legal. A defesa de Apoliana, às fls. 234/237, requereu a absolvição 

com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. A defesa de Fabiano, às 

fls. 238/247, requereu a nulidade da instrução criminal, nos termos 

requestados pelo Ministério Público; o reinterrogatório de Fabiano, diante 

das ameaças sofridas pela testemunha PM Deivyt, requerendo, ainda, sua 

contradita; requereu fosse oficiado à Unidade Prisional de Nova Mutum/MT 

solicitando o envio do registro de entrada da testemunha PM Deivyt 

naquela unidade, ocasião em que foi interrogar Fabiano e lhe ameaçou; 

por fim, requereu a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, 

do CPP.FAC’s e certidões criminais do acusado Giovani às fls. 70, 97, 151 

e 171; do acusado Fabiano às fls. 97, 151 e 173/174; e da acusada 

Apoliana às fls. 71, 97, 151 e 172.Vieram-me os autos conclusos para 

prolação da sentença.É o relatório. Fundamento e decido.Trata-se de ação 

penal movida pelo Ministério Público em desfavor de Fabiano Ferreira Lima 

e Giovani Souza Figueiredo, imputando-lhes a prática delitiva capitulada no 

artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e de Apoliana Sousa Nascimento, 

incursionando-a nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e 

artigo 299 do Código Penal, em concurso material de crimes (CP, art. 

69).De proêmio, rejeito a preliminar arguida pelo Ministério Público em 

memoriais finais e pela defesa de Fabiano, tendo em vista que o órgão 

ministerial foi intimado da audiência de instrução realizada em 21/05/2015 

(fls. 193/194), conforme demonstrado à fl. 146, não sendo sua ausência 

ao ato causadora de nulidade, notadamente por contar a Comarca de 

Sinop com 08 (oito) Promotores de Justiça.Dessa forma, redesignar 

audiências pela ausência do Ministério Público, quando o órgão foi intimado 

sobre a realização do ato, como no caso dos autos, ocasionaria prejuízo 

não somente aos acusados, mas aos cofres públicos, pois necessário 

seria movimentar a máquina judiciária para nova solenidade, com 

expedições e requisições.Nessa perspectiva, o razoável seria a presença 

de representante do Ministério Público no ato que estava intimado com 

antecedência (caso dos autos), por quaisquer de seus Promotores de 

Justiça, notadamente diante das características da unicidade e 

indivisibilidade da instituição.Nesse sentido bem explicitou o 

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão JOSÉ LUIZ 

OLIVEIRA DE ALMEIDA em artigo jurídico publicadoquando ainda era 

magistrado:“É de relevo que não se perca de vista, ademais, que a 

instituição Ministério Público é una e indivisível. É dizer: todos os seus 

membros fazem parte de uma só corporação, resultando daí que uns 

podem substituir aos outros, sem que disso resulte alteração subjetiva nos 

processos em que oficiem”.Vale ressaltar que nesta Comarca de 

Entrância Especial atuam 08 (oito) Promotores de Justiça, não havendo 

comprovação de que todos estivessem impossibilitados de comparecer 

para participar da audiência neste Juízo.Não bastasse isso, o Ministério 

Público não demonstrou qualquer prejuízo à realização do ato sem a sua 

presença. Robustecendo as considerações acima, transcrevo julgados 

nesse sentido, inclusive do e. Tribunal de Justiça deste Estado em análise 

ao recurso de apelação em processo criminal que tramitou neste Juízo 

(Código Apolo 239897), afastando a nulidade do ato pela ausência do 

Ministério Público:TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – 

SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSÃO 

PARA SE ANULAR A SENTENÇA POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E 

DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL EM 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – INTIMAÇÃO 

COM ANTECÊDENCIA DE 2 (DOIS) MESES – PLURALIDADE DE 

REPRESENTANTES DO ÓRGÃO MINISTERIAL NA COMARCA - 

JUSTIFICATIVADE COLIDÊNCIA DE PAUTAS INIDÔNEA – UNICIDADE E 

INDIVISIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUDIÊNCIA QUE OBEDECE 

AOS PRECEITOS DO ART. 212 DO CPP – JULGADOS DO C. STJ – 

RECURSO DESPROVIDO. Se o órgão ministerial fora intimado da data da 

audiência com 2 (dois) meses de antecedência, afigura-se inidônea a 

justificativa de “colidência de pautas” apresentada em ofício protocolado 

no dia da realização do ato, sobretudo ao se considerar que a Comarca 

possui 5 (cinco) representantes do Ministério Público, com atribuição na 

jurisdição criminal. O Ministério Público é uno e indivisível (CF, art. 127, § 1º 

e Lei nº 8.625/93, art. 1º, parágrafo único). Portanto, cada membro pode e 

deve substituir o outro na hipótese de suspeição, impedimento, 

incompatibilidade, licença ou férias, de modo a “assegurar a continuidade 

dos serviços” (Lei nº 8.625/93, art. 10, IX, ‘f’)“Segundo o entendimento 

majoritário desta Corte, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses 

em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à 

audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às 

testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia [...]. As modificações 

introduzidas pela Lei n.º 11.690/08, ao art. 212 do Código de Processo 

Penal, não retiraram do juiz a possibilidade de formular perguntas às 

testemunhas, a fim de complementar a inquirição, na medida em que a 

própria legislação adjetiva lhe incumbe do dever de se aproximar o máximo 
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possível da realidade dos fatos (princípio da verdade real e do impulso 

oficial), o que afasta o argumento de violação ao sistema acusatório. [...].” 

(STJ, REsp nº 1348978/SC) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - APELAÇÃO 

Nº 17309/2016 - CLASSE CNJ - 417 COMARCA DE SINOP - Número do 

Protocolo: 17309/2016- Data de Julgamento: 03-05-2016.PENAL E 

PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 156, 

212, 563, 564, IV, 571, VIII, 572, I E 573, TODOS DO CPP. AUSÊNCIA DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE 

ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA. MERA NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO 

DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ACÓRDÃO RECORRIDO 

EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. (STJ. Recurso Especial nº 1.529.792/RS 

(2015/0102052-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. j. 

02.06.2015, DJe 08.06.2015).APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. 

CÓDIGO PENAL. ART. 157, CAPUT, § 2º, INCISOS I, II E V. ROUBO 

TRIPLAMENTE MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 

PRELIMINARES DE NULIDADE, POR AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E POR INOBSERVÃNCIA DO TEOR DO 

ART. 226 DO CPP QUANDO DO RECONHECIMENTO DE UM DOS REUS, 

AMBAS REJEITADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA 

DO MINISTÉRIO PUBLICO. A ausência do parquet a ato processual, desde 

que regularmente intimado para tanto, não induz a nulidade do mesmo. 

Soma-se que, em se tratando de processo penal, a nulidade somente será 

decretada se restar comprovado prejuízo a parte, não demonstrado na 

espécie. Ademais, a nova redação dada ao art. 212 do CPP não impede o 

juiz de inquirir as testemunhas e os réus na audiência de instrução, 

estabelecendo apenas a possibilidade de as perguntas serem dirigidas 

pelas partes. E tal prática não retirou o poder instrutório do juiz, que 

continua encarregado de impulsionar o processo e é o destinatário da 

prova nele produzida. Preliminar rejeitada preliminar de nulidade diante do 

reconhecimento do réu Gilnei em dissonância com o teor do art. 226 do 

CPP as disposições do artigo 226 do CPP são, na realidade, meras 

orientações acerca do reconhecimento de pessoas, não constituindo, em 

caso de inobservância, a nulidade do ato. Na espécie, as vítimas 

reconheceram os réus e decisão condenatória proferida embasou-se 

também por outros elementos de provas havidos no processo. Preliminar 

rejeitada. [...] (TJRS; ACr 0190182-45.2014.8.21.7000; Lavras do Sul; 

Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Lizete Andreis Sebben; Julg. 

22/07/2015; DJERS 28/07/2015). APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O 

PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, PARTE FINAL, DO CP). 

PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DIANTE DA 

AUSÊNCIA DO MP NA SOLENIDADE. A ausência do Ministério Público na 

audiência de instrução criminal não impede o juiz de realizá-la, observadas 

as regras dos artigos 201, 203 e 212 do CPP. PRELIMINAR DE NULIDADE 

DA INSTRUÇÃO POR OFENSA AO ART. 212 DO CPP. A nova redação do 

art. 212 do CPP não retirou do juiz o direito de inquirir as testemunhas 

antes das partes, sendo incabível a decretação de nulidade da audiência 

sob esse argumento. Preliminar rejeitada. MÉRITO. Inequívocas a 

materialidade e a autoria do crime de latrocínio, diante da prova oral 

colhida, além da apreensão da carteira da vítima junto às vestimentas do 

réu sujas de sangue. DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO PARA 

HOMICÍDIO. Restou induvidosamente demonstrado o dolo do acusado de 

subtrair os pertences da vítima, tanto que apreendida posteriormente a 

carteira do ofendido junto às roupas do réu. Presentes, portanto, as 

elementares do crime de latrocínio previstas na parte final do § 3º do art. 

157 do CP, mostra-se inviável a desclassificação pretendida. 

APENAMENTO. Mantido. APELO DESPROVIDO. (Apelação Crime nº 

70065084725, 7ª Câmara Criminal do TJRS, Rel. Carlos Alberto Etcheverry. 

j. 03.09.2015).APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. 

APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DO MP NA SOLENIDADE. A ausência 

do Ministério Público na audiência de instrução criminal não impede o juiz 

de realizá-la, observadas as regras dos artigos 201, 203 e 212 do CPP. 

MÉRITO. Materialidade e autoria restaram confirmadas pelo conjunto 

probatório. A prova colhida na instrução do feito não deixou dúvidas de 

que os acusados não pretendiam devolver os equipamentos de que se 

apropriaram. PRIVILEGIADORA. APLICAÇÃO. Diante da primariedade dos 

réus e do pequeno valor do bem apropriado, integralmente restituído à 

vítima, cabível o reconhecimento da privilegiadora, prevista no art. 170 do 

CP, com a redução da pena em 1/3, diante do caráter educativo da 

reprimenda penal. APENAMENTO. Redimensionado. Pena definitiva 

reduzida, diante do reconhecimento da forma privilegiada do delito. 

PRESCRIÇÃO. Ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, não há 

possibilidade de aumento de pena. Assim, transcorrido o lapso temporal da 

prescrição da pretensão punitiva, em face da pena ora redimensionada, é 

de ser decretada a extinção da punibilidade dos réus, com fundamento no 

art. 107, IV, c/c os arts. 109, VI e 110, § 1º, todos do CP. Preliminar 

rejeitada. APELO PROVIDO EM PARTE. PUNIBILIDADE EXTINTA. (Apelação 

Crime nº 70059137984, 7ª Câmara Criminal do TJRS, Rel. Carlos Alberto 

Etcheverry. j. 20.08.2015).Ainda nesse sentido, o artigo 1.191 da CNGC 

prevê que não será causa de adiamento de audiência a ausência do 

Ministério Público, desde que intimado, o que ocorreu no caso dos autos, 

conforme acima exposto, autorizando, assim, a realização de audiências 

sem a presença do Ministério Público (se intimado para o ato).No caso 

desta Comarca, conforme sobredito, atuam 08 (oito) Promotores de 

Justiça, estando ausente o Ministério Público na audiência (unicidade e 

indivisibilidade da instituição), sem comprovação de que todos os oito 

estivessem impossibilitados de comparecer para participar da 

solenidade.Dessa forma, não há que se acolher a preliminar ministerial e 

da defesa de Fabiano.Quanto ao pleito defensivo de reinterrogatório do 

acusado Fabiano, indefiro-o, pois não demonstrada a necessidade de 

repetir o ato, sendo que referido acusado foi interrogado em audiência 

unicamente para tal finalidade, por meio de carta precatória, sem a 

presença de testemunhas, as quais foram inquiridas neste Juízo. 

Ademais, o acusado estava na presença de Juiz de Direito, de Promotor 

de Justiça e assistido por Defensora Pública, não havendo que se falar em 

coação para prestar o seu interrogatório, estando a alegação defensiva 

carente de qualquer prova nesse sentido.Indefiro, ainda, o pedido de 

contradita da testemunha Deivy, pois precluso o momento processual, nos 

termos do artigo 214 do CPP. Outrossim, inexiste nos autos provas de que 

o acusado foi ameaçado no presídio por referida testemunha, e a defesa 

sequer arrolou tempestivamente servidores da unidade prisional que 

pudessem comprovar suas alegações ou confeccionou boletim de 

ocorrência sobre suposta conduta.Nesse ponto registro ser ônus da 

parte, no caso, da defesa, comprovar suas alegações, razão pela qual 

indefiro o pedido para ser oficiado à Unidade Prisional em que se 

encontrava custodiado o acusado, pois não demonstrada a 

impossibilidade de obtenção do documento pela defesa.No tocante ao 

crime previsto no artigo 299 do Código Penal, imputado à acusada 

Apoliana, narrou a denúncia que teria ocorrido no mês de fevereiro de 

2013. Ocorre que referida acusada era inimputável à época do fato, tendo 

completado 18 anos apenas em 25/06/2013, conforme certidão à fl. 

25.Desta feita, a competência em relação à infração penal capitulada no 

artigo 299 do Código Penal (no caso, ato infracional análogo ao citado 

crime) deve ser declinada ao Juízo da 5ª Vara Cível desta Comarca, 

prosseguindo nesta sentença a análise de mérito apenas em relação ao 

crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, ocorrido após amaioridade 

de Apoliana.Quanto ao delito de tráfico de entorpecentes narrado na 

denúncia, a materialidade está consubstanciada no auto de apreensão (fl. 

09), no Boletim de Ocorrência (fls. 28/28-verso), nos laudos preliminar e 

definitivo de substância entorpecente (fls. 42/43 e 190/192) e na prova 

testemunhal colhida em Juízo (gravada no CD à fl. 199).A autoria foi 

comprovada e deve ser atribuída aos acusados, diante das informações 

coligidas na Delegacia de Polícia, notadamente do teor do auto de 

resistência à fl. 29 e da prova testemunhal judicializada, nos termos do 

artigo 155 do Código de Processo Penal.Nessa senda, passo, doravante, 

a expor as provas utilizadas para convencimento, as quais conduzem ao 

édito condenatório, transcrevendo a síntese da prova colhida, tecendo as 

considerações pertinentes a cada uma delas.Oportuna a transcrição, em 

resumo, do depoimento da testemunha de acusação/defesa Francisco 

Filho do Nascimento, Policial Militar, em Juízo (CD à fl. 199):“Foi recebido 

uma denúncia pelo n. 190 de que havia uma negociata de tráfico nas 

proximidades da ‘baixada do 15’; se deslocou até as proximidades e, ao 

chegar lá, visualizaram duas motos deitada à beira do capim e ao adentrar 

a mata avistou uma moça e, posteriormente, um componente da guarnição 

adentrou o mato, local em que esse rapaz foi percebido por terceiros, ao 

adentrar com a droga; ele foi perseguido pela guarnição e, ao fugir, deixou 

cair a droga apreendida; os dois foram detidos e encaminhados para a 

Delegacia, sendo que um ou dois conseguiram fugir; o depoente não se 

recorda quem é que estava com a droga; o depoente saiu correndo atrás 

de um dos indivíduos, que efetuou o disparo, e o outro componente da 

guarnição acabou detendo o outro; o depoente não viu pessoalmente eles 

deixando cair a droga; o depoente não viu quem atirou contra a 
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guarnição”.A testemunha de acusação/defesa Deivyt de Oliveira Tomé, 

Policial Militar, em Juízo (CD à fl. 199), assim afirmou:“Recebeu uma 

informação de que haveria essa transação de droga; quando chegou ao 

local, Apoliana já estava para fora da mata; foi feito abordagem à Apoliana 

e quando estavam caminhando sentido onde tem um trilho, estavam saindo 

os outros dois acusados da mata, momento em que conseguiu ver o 

Fabiano; Fabiano estava com um invólucro e estava armado, tendo 

inclusive efetuado um disparo; revidaram e eles fugiram para o interior da 

mata; fizeram cerco e conseguiram capturar um dos acusados; visualizou 

a hora que foram dispensados os invólucros e foi Fabiano que os fizeram; 

Fabiano correu e não conseguiram prender ele, somente o outro que com 

ele estava (Giovani); Fabiano estava com a arma e com a droga, sendo 

que Giovani não estava com a droga em mãos ainda; a denúncia que 

recebeu era no sentido de que Giovani quem iria comprar a droga”.Ao ser 

interrogada em Juízo (CD à fl. 199), a acusada Apoliana assim se 

manifestou:“Pegou uma carteira de trabalho de Rosimeire Ribeiro Paulino e 

colocou a foto da interroganda; o objetivo era para fazer visita na 

Penitenciária Ferrugem, a uma pessoa com a qual estava se relacionando, 

mas não lembra o nome dele; achou a carteira de trabalho na Avenida 

Jequetibás, levou-a para a sua residência, arrancou a foto constante do 

documento e colocou uma da interroganda; não conseguiu fazer nenhuma 

visita com referido documento e não chegou a ir até o Ferrugem com essa 

finalidade; a droga apreendida não pertencia à interroganda e não sabe a 

quem pertencia; o acusado Fabiano é seu ex-namorado; na época em que 

foram presos não estavam namorando e ele já era seu ex; o acusado 

Fabiano não estava com a interroganda e com o acusado Giovani no 

momento em que os policiais fizeram a abordagem; estava no local da 

abordagem pois tinha ido até lá tomar banho de rio, mas não viu o acusado 

Fabiano no local, sendo que não viu ninguém lá; no momento em que foi 

abordada estava conversando com o acusado Giovani; estava pedindo 

para Giovani para irem embora; tinha ido com Giovani para o rio e estavam 

juntos lá; os policiais acharam que a interroganda e Giovani eram donos da 

droga, mas não tinham nada a ver com referida substância”.O acusado 

Giovani, em Juízo (CD à fl. 199), alegou que:“O local dos fatos é um rio, 

onde frequentava nos finais de semana; estava lá naquele momento e os 

policiais não lhe abordaram dentro da mata, sendo que estava próximo da 

mata; teve um disparo de arma de fogo e o interrogando se assustou e 

correu, momento em que lhe abordaram; como estava mais perto da droga, 

os policiais lhe prenderam; era usuário de droga do tipo maconha; não 

tinha ligação com o acusado Fabiano e a acusada Apoliana, sendo que 

somente conhecia de vista; a primeira vez que se comunicou com 

Apoliana foi no dia dos fatos; estava lá no rio, no final do dia e a acusada 

Apoliana pediu uma carona; no momento em que Apoliana estava pedindo 

carona para o interrogando, foi a hora que ocorreu a abordagem; o 

interrogando e Apoliana não estavam com o acusado Fabiano; a droga 

não foi apreendida com o interrogando, sendo que ela estava dentro da 

mata, pois quando os policiais voltaram do interior da mata, já vieram com o 

entorpecente nas mãos; no dia da prisão, conhecia a acusada Apoliana 

pelo próprio nome; não conhecia e não conhece o acusado Fabiano”.O 

acusado Fabiano assim afirmou em Juízo (CD à fl. 204):“Nega os fatos 

narrados na denúncia; na data dos fatos estava na residência de seu pai; 

à época dos fatos era amigo de Apoliana e da família dela, sendo que 

Giovani somente conhecia porque ele trabalhava com pinturas; não foi 

encontrada droga com o interrogando; foi chamado na Delegacia de Polícia 

Civil para prestar depoimento, pois o policial Tomé estava lhe acusando; 

não foi encontrada droga com o interrogando e não foi preso no dia dos 

fatos; não sabe por que Tomé está lhe acusando, mas ambos já têm 

intriga, sendo que, inclusive, ele é um dos acusados de matar o irmão do 

interrogando em Sinop; referido policial foi na penitenciária de Nova Mutum 

e falou para o interrogando que não iria nem chegar em Juízo, por causa 

da acusação que tinha feito ao Clóvis, que trabalha com ele na polícia; na 

época dos fatos a acusada Apoliana era mais ou menos sua namorada; 

Apolina namorava o interrogando quando estava preso anteriormente aos 

fatos e ela chegou fazer a carteirinha, mas nunca foi lhe visitar; separou 

de Apoliana antes dela fazer a visita; foi encontrado uma moto, mas no 

local dos fatos era próximo à chácara em que o interrogando morava e é 

um lugar que muitas pessoas tomam banho no rio, havia muitas pessoas; o 

Giovani foi preso com a Apoliana no dia dos fatos nesse rio, sendo que 

houve a denúncia do Tomé de que o interrogando estava com essa droga 

lá; a moto apreendida estava com uma pessoa chamada Ademir; a moto 

pertence ao seu irmão, mas era Ademir quem estava com a moto na data 

dos fatos; não estava junto com Apoliana e Giovani na data dos fatos; na 

época dos fatos estava separado de Apoliana e já tinham terminado há 

uns 7 ou 8 meses e tomou conhecimento de que Apoliana e Giovani foram 

juntos tomar banho de rio na data dos fatos; Giovani falou na Delegacia 

que ia pegar droga do interrogando porque apanhou do Tomé e ficou 15 

dias internado; o policial Tomé já tinha encrenca com o interrogando e 

antes da prisão de Giovani no Rio, Tomé já tinha entrado na sua casa; 

depois Giovani foi na Delegacia novamente falar com o Delegado e retirou 

a queixa; não sabe quem estava com a droga, pois não estava no local da 

apreensão; não sabia que Apoliana estava mexendo com substância 

entorpecente”.Em exame acurado do conjunto probatório, mormente da 

prova judicializada, a teor do artigo 155 do CPP, conforme acima 

explanado, se extrai a prática do delito de tráfico de entorpecente narrado 

na denúncia pelos acusados.Nesse sentido, as testemunhas Francisco e 

Deivyt, policiais militares que realizaram as abordagens e apreensões na 

data dos fatos, afirmaram que receberam uma denúncia, via número 190, 

de que haveria uma negociação de drogas nas proximidades da “baixada 

do 15”, tendo Deivyt acrescentado, ainda, que mencionava, a denúncia, 

que o acusado Giovani era a pessoa que iria adquirir o entorpecente. 

Continuaram relatando (Francisco e Deivyt) que ao chegar ao local 

mencionado na denúncia, encontraram a acusada Apoliana e, em seguida, 

avistaram os demais acusados, sendo que, em perseguição, conseguiram 

abordar o acusado Giovani, tendo o acusado Fabiano conseguido fugir, 

bem como, em buscas, localizaram a substância entorpecente 

apreendida.A testemunha Deivyt asseverou que viu os acusados Fabiano 

e Giovani saindo da mata, sendo que reconheceu o acusado Fabiano, o 

qual conseguiu empreender fuga na data dos fatos, bem como afirmou ter 

visto a droga apreendida com a pessoa do acusado Fabiano e 

presenciado o momento em que ele dispensou a substância 

entorpecente.Conforme as provas dos autos, ambas as testemunhas 

relataram como os fatos ocorreram, inclusive a deflagração da 

investigação por denúncia de transação de droga ilícita, mencionando o 

acusado Giovani como sendo a pessoa que iria adquirir o entorpecente. A 

denúncia foi confirmada com a apreensão de entorpecente e autuação do 

acusado Giovani no local indicado.Quanto à autoria delitiva, a prova 

colhida durante a instrução criminal, judicializada a teor do artigo 155 do 

Código de Processo Penal, aponta para os acusados, mormente por 

estarem todos no local indicado na denúncia e, pelas circunstâncias 

colhidas. Nessa linha, os três acusados estavam juntos na transação do 

entorpecente e as provas demonstraram que a acusada Apoliana fazia a 

vigilância do local enquanto o acusado Fabiano entregava a droga para o 

acusado Giovani.Além do mais, foi encontrada, conforme depoimentos 

testemunhais, uma carteira de trabalho (supostamente falsificada) 

contendo uma foto da acusada Apoliana na residência do acusado 

Fabiano, demonstrando o vínculo entre ambos.No tocante à destinação do 

entorpecente apreendido, diante da denúncia de transação de substância 

entorpecente e sua confirmação com a apreensão da droga, bem como a 

quantidade significativa e a forma como estava acondicionada, ficou 

demonstrada a finalidade da mercancia.Insta salientar, ainda, que os 

testemunhos colhidos na instrução criminal estão em harmonia com as 

informações coligidas no inquérito policial e inexiste qualquer prova quanto 

a estarem as testemunhas faltando com a verdade ou possuirem motivos 

para desqualificar suas palavras, sendo a utilização de seus depoimentos 

para convencimento e motivação do julgamento perfeitamente 

cabível.Nesse diapasão, transcrevo os julgados abaixo:APELAÇÃO 

CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – 

INSUBSISTÊNCIA – APREENSÃO DA DROGA NA RESIDÊNCIA DO 

APELANTE E DEPOIMENTO DE POLICIAIS - PRESUNÇÃO DE IDONEIDADE E 

VERACIDADE - ENUNCIADO 8 NO IUJ 101532/2015 - ÔNUS DA PROVA DA 

DEFESA ACERCA DA INIDONEIDADE DESSAS DECLARAÇÕES - 

CONDENAÇÃO MANTIDA - 2) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – 

PROCEDÊNCIA – READEQUAÇÃO DA QUANTIDADE DE PENA – 

DESPROPORCIONALIDADE – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA 

MENOS SEVERO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 

DESFAVORÁVEIS – APELO PROVIDO PARCIALMENTE. 1) "Os 

depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, 

são idôneos para sustentar a condenação criminal" (TJMT, Enunciado 8, 

aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015 

pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02/3/2015). No caso, a 

palavra dos policiais está alicerçada na apreensão de grande quantidade 

de droga na residência do apelante, bem como nas inferências anteriores 

obtidas a partir do trabalho de inteligência da polícia civil sobre o comércio 

de drogas, impondo-se a mantença da condenação. 2)Da pena aplicada. 
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2.1.) A realização de mais de uma conduta descrita no art. 33 da Lei n.º 

11.343/2006 (trazer consigo e manter sob depósito) não justifica a 

exasperação da pena a título de culpabilidade, por se tratar de tipo penal 

misto alternativo, especialmente quando inseridas em um mesmo contexto 

fático. 2.2.) Noutra senda, a apreensão de mais de 6kg de maconha 

justifica a elevação da pena-base, nos termos do que preleciona o art. 42 

da Lei n.º 11.343/2006. 2.3.) A comprovação documental de condenação 

anterior definitiva justifica a elevação da pena-base ante a presença dos 

maus antecedentes criminais. 2.4.) Fere os princípios da proporcionalidade 

e da razoabilidade a elevação da pena próxima do dobro do mínimo legal 

cominado em abstrato para o tráfico de drogas em razão da presença de 

apenas duas circunstâncias judiciais, impondo-se a minoração. 2.5.) 

Justifica-se o regime inicial fechado ao réu portador de maus 

antecedentes criminais e que é surpreendido em poder de grande 

quantidade de maconha, ex vi dos arts. 33, § 3º, do CP, e 42 da Lei n.º 

11.343//2006. 3) Apelo parcialmente provido. Pena redimensionada. (TJ/MT 

- Ap 176525/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 

28/03/2017)APELAÇÃO CRIMINAL. 1. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA 

COMPROVADAS. INTUITO DE MERCANCIA EVIDENCIADO. 2. PALAVRAS 

DOS POLICIAIS CIVIS. VALIDADE. COERÊNCIA COM OS DEMAIS 

ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 3. CORRUPÇÃO DE MENORES. 

ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE EM 

ILÍCITOS ANTERIORES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500 DO STJ. 4. REGIME 

FECHADO. ALTERAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. 

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA 

ESPECÍFICA. APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER 

MINISTERIAL. 1. Se as provas colhidas ao longo da persecutio criminis são 

seguras ao apontar que o apelante não só tinha ciência de que o 

adolescente trazia consigo uma embalagem contendo 1 kg de cocaína, 

como, em união de desígnios com ele, empregou esforços para viabilizar a 

conduta ilícita (pilotando a motocicleta e desatendendo à ordem de parada, 

por ex.), não há falar-se em absolvição. 2. O fato de a testemunha ser 

agente policial não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou 

desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas 

entre si. 3. A caracterização do delito de corrupção de menores, dada a 

sua natureza formal, reclama tão somente que o adulto esteja 

acompanhado de um menor durante a prática do ilícito penal, pouco 

importando se o adolescente cometeu atos infracionais anteriormente ou já 

cumpriu medidas socioeducativas. Inteligência da súmula nº. 500 do STJ. 

4. A imposição de pena privativa de liberdade superior a 4 anos e a 

condição de reincidente específico do apelante autorizam a manutenção 

do regime fechado, revelando-se como o único regime capaz de atingir os 

fins da pena (reprovação e prevenção do crime e ressocialização do 

agente). (TJ/MT - Ap 175334/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

21/03/2017)Ademais, as testemunhas demonstraram firmeza em suas 

declarações, sem qualquer demonstração de motivo para prejudicar os 

acusados.Quanto às versões do acusado Fabiano, embora o álibi vertido, 

no sentido de que a testemunha Deivyt lhe imputou falsamente a conduta 

por possuírem uma “rixa”, ele tudo falou e nada provou a respeito de suas 

alegações. Ademais, sabe-se que no sistema processual pátrio, a mera 

alegação, cujo objetivo seja a escusa da responsabilidade, não tem o 

condão de abalar o conjunto probatório já produzido.É certo que um dos 

aspectos do princípio da presunção de inocência diz respeito ao ônus da 

prova no momento da instrução processual, pois, devido ao estado de 

inocência, o acusado não tem necessidade de provar nada, recaindo ele 

sobre o acusador.No entanto, ao negar o delito a si atribuído e haver 

prova judicializada de que o acusado Fabiano estava com o acusado 

Giovani no momento da transação do entorpecente, inverte-se o ônus da 

prova que, inicialmente era da acusação, cabendo à defesa comprovar, à 

saciedade, o afirmado (teoria do Onus probandi incumbit ei qui 

agit).Ademais, embora tenha o acusado Giovani prestado um segundo 

interrogatório na Delegacia de Polícia afirmando que a sua confissão 

anterior perante a Autoridade Policial foi feita sob coação e violência 

física, Giovani nada mencionou em Juízo, fato que, se verídico fosse, seria 

de extrema importância para comprovar a suposta inocência do acusado 

Fabiano, porém nada foi questionado pela defesa.Dessa forma, foram 

judicializadas provas demonstrativas da materialidade e da autoria no 

tocante aos acusados, mormente o depoimento das testemunhas de 

acusação/defesa Francisco e Deivyt em Juízo (CPP, artigo 155), sendo 

que as circunstâncias conhecidas e provadas nos autos, nos termos do 

artigo 239 do CPP, inclusive em harmonia com os elementos inquisitoriais, 

são hábeis para fundamentar a condenação, estando demonstrada à 

exaustão a prática do crime de tráfico de drogas pelos acusados.No caso 

dos acusados Apoliana e Fabiano, incidiram nos núcleos “transportar”, 

“trazer consigo” e “fornecer”, bem como o acusado Giovani incidiu no 

núcleo “adquirir”, conforme demonstraram os depoimentos testemunhais, 

especialmente o testemunho de Deivyt, todos com a mesma finalidade, 

qual seja, para fins de comércio.Quanto à descrição minuciosa das 

condutas elencadas no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, nos revela 

claramente a intenção do legislador em abranger e punir todas aquelas 

condutas imaginadas possíveis, visando coibir a narcotraficância, um dos 

grandes malefícios de nossa era, responsável pela assolação de muitas 

pessoas e suas famílias, bem como outros resultados danosos ao 

ambiente social.Quanto às teses da defesa em memoriais finais de 

absolvição e desclassificação para uso em relação ao acusado Giovani, 

devem ser refutadas pelos fundamentos acima vertidos para esta 

sentença condenatória, pois inviável a absolvição e a desclassificação de 

suas condutas para a de uso próprio ou a absolvição quando se mostra 

firme a prova dos autos no sentido de atribuir-lhes o delito de tráfico de 

substância entorpecente.Ademais, o fato do sentenciado traficar não 

impede o uso, sendo certo que a maioria dos traficantes (notadamente os 

de pequeno porte) também consome drogas. A traficância, nesses casos, 

é o meio de obtenção de valores para a aquisição da droga e mantença do 

vício. Porém, repiso, o uso não exclui ou atenua a famigerada prática da 

mercancia de entorpecentes. Se assim não fosse, bastaria aos traficantes 

que passassem a consumir entorpecentes, pois, então, estariam 

protegidos da consequência jurídica do crime, que é justamente a 

pena.Urge consignar, ainda, que a mera alegação de ser usuário não 

exclui a caracterização de tráfico. Nessa seara, inclusive, transcrevo 

abaixo julgamentos do e. Tribunal de Justiça deste Estado em casos 

semelhantes:RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS 

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU 

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 

DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA 

LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – 

CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO RECORRENTE QUE NÃO EXCLUI A 

TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É 

imperiosa a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas – e 

não por uso de estupefaciente – porque os elementos probatórios 

jungidos nestes autos demonstram a materialidade e a autoria do delito 

previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, nessas 

circunstâncias, a alegada condição de usuário pelo recorrente de 

substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do 

tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime 

descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da 

propalada dependência química e verificação inequívoca de que o 

alucinógeno apreendido em poder dele não se destinava ao tráfico, mas, 

sim, ao consumo próprio, circunstâncias não evidenciadas na espécie. 

(TJ/MT - Ap 2632/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

20/03/2017)RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE 

ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. 

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO DO 

CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A 

CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – 

COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE 

NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADA 

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA 

NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE 

PREENCHIMENTO, POR PARTE DO RECORRENTE, DOS REQUISITOS 

LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA 

FASE DOSIMÉTRICA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 3. 

PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO 

PARA O ABERTO – INVIABILIDADE – SANÇÃO QUE ULTRAPASSA 4 

(QUATRO) ANOS – 4. COLIMADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA 

DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INCONSISTÊNCIA – NÃO 

ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – 5. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. É imperiosa a condenação do recorrente pelo 

crime de tráfico de drogas – e não por uso de estupefaciente – porque os 

elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a materialidade 
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e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 

Ademais, nessas circunstâncias, a alegada condição de usuário pelo 

recorrente de substância estupefaciente não exclui, por si só, a 

caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação 

para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta 

acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que 

o alucinógeno apreendido em poder dele não se destinava ao tráfico, mas, 

sim, ao consumo próprio, circunstâncias não evidenciadas na espécie em 

debate. 2. Demonstrado que o recorrente não preenche o requisito 

subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista 

no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada a sua 

dedicação à atividade criminosa, não se pode falar em aplicação, em seu 

favor, da referida minorante. 3. O regime de cumprimento da pena deve 

ser mantido no inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, b, da Lei 

Material Penal, uma vez que a pena aplicada ao recorrente supera 4 

(quatro) anos e não excede a 8 (oito). 4. Não obstante venha sendo 

possibilitada a conversão da sanção privativa de liberdade por restritivas 

de direitos para os apenados por crime de tráfico, tal benefício somente 

deve ser aplicado quando atendidas concomitantemente as condições 

arroladas no art. 44 do Código Penal, situação não vislumbrada, neste 

caderno processual, porquanto a pena final é superior a 4 (quatro) anos. 

5. Recurso desprovido. (TJ/MT - Ap 167637/2016, DES. LUIZ FERREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/02/2017, 

Publicado no DJE 23/02/2017)Quanto à causa de diminuição de pena 

prevista no § 4.º, do artigo 33, da Lei de Drogas vigente, é inaplicável aos 

sentenciandos. Isso porque, para tal redução deve ser observado se o 

agente atende às diretivas legais, a saber: não ser reincidente, não 

ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e 

não integrar organização criminosa. No caso dos autos, os sentenciandos 

se dedicavam a atividades criminosas, notadamente diante da quantidade 

de droga apreendida e que seria comercializada, qual seja, mais de 2 

quilos (2.013,5 gramas) de maconha, demonstrando que faziam do tráfico 

seus meios de vida, não preenchendo, portanto, os requisitos à benesse 

prevista no §4.º, do art. 33, da Lei de Drogas, bem como o sentenciado 

Fabiano possui maus antecedentes (fls. 173/174).Quanto ao afastamento 

da causa de aumento de pena prevista no §4.º, do art. 33, da Lei n. 

11.343/06 diante da dedicação a atividade criminosa, a jurisprudência é 

majoritária.Nesse sentido:APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 

CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A 

ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O ART. 28 

DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO 

DEMONSTRA CABALMENTE A TRAFICÂNCIA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA 

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA 

MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

CUMULATIVOS EXIGIDOS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR 

APREENDIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

ORIGEM LÍCITA – PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o conjunto 

probatório evidencia nitidamente a finalidade mercantil da droga 

apreendida, deve-se manter a condenação por tráfico de drogas, sendo 

inviável a desclassificação da conduta imputada para aquela descrita no 

art. 28, caput, da Lei 11.343/06. Para a aplicação da benesse disposta no 

§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o acusado deve preencher todos os 

requisitos legais exigidos de forma cumulativa, e, uma vez demonstrada a 

dedicação às atividades criminosas ou a integração em organizações para 

tais fins, é incabível a incidência da referida causa de redução da pena. 

Inexistindo a comprovação da origem lícita do valor apreendido juntamente 

com as substâncias entorpecentes por ocasião da prisão em flagrante, 

impõe-se a decretação do seu perdimento em favor da união nos termos 

do art. 63 da mesma lei. (TJMT - Ap 148729/2016, DES. PEDRO 

SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, 

Publicado no DJE 20/12/2016)APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE 

DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – 

SENTENÇA CONDENATÓRIA – DOSIMETRIA DO TRÁFICO – MINORANTE 

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS, 

FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL COMPATÍVEL E SUBSTITUIÇÃO POR 

RESTRITIVAS DE DIREITOS – NATUREZA (COCAÍNA) E QUANTIDADE DOS 

ENTORPECENTES APREENDIDOS – “03 PORÇÕES DE MACONHA (91,00G), 

53 PETECAS DE COCAÍNA (71,00G), 01 PORÇÃO GRANDE DE COCAÍNA 

(305,00G) E 02 PORÇÕES MÉDIAS DE COCAÍNA (71,00G)” – DEDICAÇÃO 

À ATIVIDADE CRIMINOSA RECONHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR – 

NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO 

TRÁFICO PRIVILEGIADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ENTENDIMENTO 

DO STJ – UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE DA QUANTIDADE DE DROGA 

APREENDIDA PARA ELEVAR A PENA-BASE E AFASTAR A INCIDÊNCIA 

DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – “BIS IN IDEM” NÃO 

CONFIGURADO – ARESTO DO STJ – PARECER DA PGJ INTEGRADO – 

CAUSA DE DIMINUIÇÃO INAPLICÁVEL – REGIME FECHADO CONSERVADO 

– PENA APLICADA [SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS] – CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS 

– SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO – INCABÍVEL – PENA 

SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – RECURSO DESPROVIDO. “Não há 

ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição 

prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, diante da natureza e 

quantidade da substância entorpecente apreendida”. (STJ, HC nº 

362961/SP) A “utilização concomitante da quantidade de droga apreendida 

para elevar a pena-base (1ª fase) e para afastar a incidência da 

minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (3ª fase) - por 

demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra 

organização criminosa - não configura bis in idem.” (STJ - AgRg no AREsp 

950468/SP) “A natureza e quantidade da droga apreendida, no caso dos 

autos, 307g (trezentos e sete gramas) de pasta-base de cocaína, aliadas 

às circunstâncias judiciais, justificam a fixação do regime inicial fechado.” 

(STJ, AgRg no AREsp 747582/MT) Incabível a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser a reprimenda 

definitiva superior a 4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 44, I). (TJ/MT Ap 

157493/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017)APELAÇÃO 

CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, 

CAPUT C/C ARTIGO 40, V, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 – 

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA 

PENA-BASE – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA PENA BASILAR EM 

PROPORCIONALIDADE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALIDAMENTE 

FUNDAMENTADAS SEM, CONTUDO, ALCANÇAR O MÍNIMO LEGAL ANTE 

A QUANTIDADE E A NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO – 2) 

CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, V DA LEI DE DROGAS QUE 

PRESCINDE DA TRANSPOSIÇÃO DAS FRONTEIRAS DO ESTADO - 3) 

ALMEJADO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA 

PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006 – INVIABILIDADE 

– EVIDÊNCIA DE QUE O APELANTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES 

CRIMINOSAS PELA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E PELO EXERCÍCIO 

DO PAPEL DE MULA – 4) READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA QUE NÃO 

AUTORIZA A AUTOMÁTICA FIXAÇÃO DO REGIME MENOS GRAVOSO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, § 3.º DO CP – 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS INVIABILIZADA 

PELA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 

DO CÓDIGO PENAL - 6) PENA DE MULTA READEQUADA EM FIEL 

PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E 

FIXAÇÃO DO VALOR DE CADA DIA-MULTAQUE JÁ OBSERVOU AS 

CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO APELANTE – APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1 – A pena basilar deve ser readequada para guardar 

proporcionalidade com as circunstâncias judiciais validamente 

negativadas, embora impossível sua fixação no mínimo legal, diante da 

exegese do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006; 2 – É desnecessária a 

efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação para 

incidência da majorante descrita no art. 40, V, da Lei n.º 11.343/06, sendo 

suficiente a demonstração inequívoca do intuito de realizar o tráfico 

interestadual, tal como na hipótese; 3 - A elevada quantidade de 

entorpecente apreendido (3,198Kg de pasta base de cocaína) e o efetivo 

exercício do papel de “mula” são indicativos de que o recorrente fazia do 

tráfico seu meio de vida (ou seja, está imerso em atividades criminosas), 

não se tratando de um traficante ocasional, cuja mens legis visa 

beneficiar, sendo inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no 

art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006; 4 - Muito embora tenha sido retificada 

a pena do apelante, o regime para o seu cumprimento deverá permanecer 

o inicial fechado, nos moldes do artigo 33, § 3.º do Código Penal, 

precipuamente diante da vultosa quantidade de droga apreendida; 5 – A 

substituição da sanção reclusiva por restritiva de direitos é possível 

quando se encontram preenchidos os requisitos (subjetivo e objetivo) 

previstos no artigo 44 do Código Penal. In casu, a pena foi mantida em 

patamar superior a quatro anos, impedindo a conversão da reprimenda em 

restritiva de direitos, por não restar atendido o requisito objetivo previsto 

no art. 44, inciso I, do Código Penal; 6 - Não merece reparos a pena de 

multa reduzida proporcionalmente à pena privativa de liberdade no 
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decorrer da aplicação do sistema trifásico, ainda mais quando o valor de 

cada dia-multa já se encontra fixado no mínimo legal, devendo a real 

situação financeira do réu, para fins de seu adimplemento, ser avaliada 

pelo MM. Juízo da Execução. (TJ/MT - Ap 110173/2016, DES. GILBERTO 

GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, 

Publicado no DJE 23/01/2017)Dessa forma, delineada a materialidade e a 

autoria delitiva, resta, doravante, tão-somente, a aplicação das penas 

previstas para o delito previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06 aos 

sentenciandos, em atendimento ao princípio constitucional da 

individualização da pena (CF, artigo 5º, inciso XLVI).D O S I M E T R I A:I – 

No tocante ao sentenciando GIOVANI SOUZA FIGUEIREDO.Considerando 

ter o acusado agido com culpabilidade normal para o evento delituoso, pois 

embora o delito em si (tráfico) seja de intensa gravidade, sua conduta na 

prática delituosa não ultrapassou a reprovabilidade já contida no tipo penal 

correspondente; que é primário; que não há elementos para aferir a 

conduta social e personalidade, pois não foi submetido a exame 

psicossocial; que as circunstâncias e as consequências do crime foram 

normais para a espécie; os motivos foram o lucro fácil, porém, não será 

referida circunstância usada para majorar a pena, pois isso já decorre da 

prática de referido crime; nos termos dos critérios da necessidade e 

suficiência trazidos pelo artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n. 

11.343/2006, notadamente a quantidade de droga apreendida (mais de 02 

kg de maconha – mais especificamente 2.013,5 gramas), atingindo um 

número maior de usuários de drogas, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) 

dias-multa.Transformo a pena-base acima obtida em provisória e, na 

sequência, em definitiva, por inexistirem circunstâncias agravantes e/ou 

atenuantes, bem como causas de aumento e/ou de diminuição de pena a 

serem sopesadas.Crível frisar ser inaplicável a causa de diminuição de 

pena prevista no §4.º, do artigo 33, da Lei de Drogas, diante das 

circunstâncias indicativas de que o sentenciando se dedicava a atividades 

criminosas, mais especificamente ao crime de tráfico de drogas. Tal ressai 

da quantidade de droga apreendida, qual seja: mais de 02 quilos de 

maconha, a qual demonstra a habitualidade na prática delituosa de fazer 

do tráfico seu meio de vida.O regime inicial de cumprimento da pena será o 

semiaberto, nos termos do artigo 59 do Código Penal, parte final e inciso III 

c/c o artigo 33 e seus consectários do mesmo código repressor, diante do 

quantum da pena (critério quantitativo), haja vista não haver fundamento 

suficiente para fixação de regime mais gravoso. Nesse sentido, para a 

imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais severo que o 

fixado em lei é necessária motivação idônea, consoante entendimento 

consolidado nas Súmulas nº 718 e nº 719 do Supremo Tribunal Federal e 

na Súmula nº 440, do Superior Tribunal de Justiça, o que não se vislumbra 

no caso em concreto. Outrossim, mesmo em observância ao disposto no 

artigo 387, §2.º, do CPP, mantém-se o regime inicial de cumprimento da 

pena de reclusão como sendo o semiaberto, pois, subtraindo-se o tempo 

de prisão processual (01 dia), ainda assim teremos pena de reclusão 

remanescente maior do que 04 anos.Deixo de aplicar a substituição da 

pena por restritivas de direitos (CP, art. 44) e a suspensão da pena (CP, 

art. 77), diante do resultado da dosimetria.II – Para a sentencianda 

APOLIANA SOUSA NASCIMENTO.Considerando ter a acusada agido com 

culpabilidade normal para o evento delituoso, pois embora o delito em si 

(tráfico) seja de intensa gravidade, sua conduta na prática delituosa não 

ultrapassou a reprovabilidade já contida no tipo penal correspondente; que 

é primária; que não há elementos para aferir a conduta social e 

personalidade, pois não foi submetida a exame psicossocial; que as 

circunstâncias e as consequências do crime foram normais para a 

espécie; os motivos foram o lucro fácil, porém, não será referida 

circunstância usada para majorar a pena, pois isso já decorre da prática 

de referido crime; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência 

trazidos pelo artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, 

notadamente a quantidade de droga apreendida (mais de 02 kg de 

maconha – mais especificamente 2.013,5 gramas), atingindo um número 

maior de usuários de drogas, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos e 

06 (seis) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.A 

acusada possui em seu favor a atenuante da menoridade relativa, a qual 

reconheço e reduzo da pena 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) 

dias-multa, obtendo uma pena provisória e, na sequência, em definitiva, ao 

quantum de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 540 

(quinhentos e quarenta) dias-multa, à míngua de quaisquer outras 

circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, bem como por inexistirem 

causas de aumento e/ou de diminuição de pena.Crível frisar ser inaplicável 

a causa de diminuição de pena prevista no §4.º, do artigo 33, da Lei de 

Drogas, diante das circunstâncias indicativas de que a sentencianda se 

dedicava a atividades criminosas, mais especificamente ao crime de 

tráfico de drogas. Tal ressai da quantidade de droga apreendida, qual 

seja: mais de 02 quilos de maconha, a qual demonstra a habitualidade na 

prática delituosa de fazer do tráfico seu meio de vida.O regime inicial de 

cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 59 do 

Código Penal, parte final e inciso III c/c o artigo 33 e seus consectários do 

mesmo código repressor, diante do quantum da pena (critério quantitativo), 

haja vista não haver fundamento suficiente para fixação de regime mais 

gravoso. Nesse sentido, para a imposição de regime inicial de cumprimento 

de pena mais severo que o fixado em lei é necessária motivação idônea, 

consoante entendimento consolidado nas Súmulas nº 718 e nº 719 do 

Supremo Tribunal Federal e na Súmula nº 440, do Superior Tribunal de 

Justiça, o que não se vislumbra no caso em concreto. Outrossim, mesmo 

em observância ao disposto no artigo 387, §2.º, do CPP, mantém-se o 

regime inicial de cumprimento da pena de reclusão como sendo o 

semiaberto, pois, subtraindo-se o tempo de prisão processual (23 dias), 

ainda assim teremos pena de reclusão remanescente maior do que 04 

anos.Deixo de aplicar a substituição da pena por restritivas de direitos 

(CP, art. 44) e a suspensão da pena (CP, art. 77), diante do resultado da 

dosimetria.III – Quanto ao sentenciando FABIANO SOUZA 

FIGUEIREDO.Considerando ter o acusado agido com culpabilidade normal 

para o evento delituoso, pois embora o delito em si (tráfico) seja de intensa 

gravidade, sua conduta na prática delituosa não ultrapassou a 

reprovabilidade já contida no tipo penal correspondente; que era primário; 

que possui maus antecedentes, conforme certidão às fls. 173/174, item 

04; que sua conduta social é desregrada, tendo em vista que, além da 

condenação que gerou os maus antecedentes, o sentenciando possui 

outra condenação criminal com trânsito em julgado (fls. 173/174, item 09), 

demonstrando ser contumaz em transgredir o ordenamento jurídico; que 

não foi possível avaliar sua personalidade, pois não foram realizados 

exames psicossociais e diante da Súmula 444 do STJ; que as 

circunstâncias e as consequências do crime foram normais para a 

espécie; os motivos foram o lucro fácil, porém, não será referida 

circunstância usada para majorar a pena, pois isso já decorre da prática 

de referido crime; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência 

trazidos pelo artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, 

notadamente a quantidade de droga apreendida (mais de 02 kg de 

maconha – mais especificamente 2.013,5 gramas), atingindo um número 

maior de usuários de drogas, fixo-lhe a pena-base em 06 (seis) anos e 02 

(dois) meses de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) 

dias-multa.Transformo a pena-base acima obtida em provisória e, na 

sequência, em definitiva, por inexistirem circunstâncias agravantes e/ou 

atenuantes, bem como causas de aumento e/ou de diminuição de pena a 

serem sopesadas.Crível frisar ser inaplicável a causa de diminuição de 

pena prevista no §4.º, do artigo 33, da Lei de Drogas, pois além de possuir 

maus antecedentes (fls. 173/174), há circunstâncias indicativas de que o 

sentenciando se dedicava a atividades criminosas, mais especificamente 

ao crime de tráfico de drogas. Tal ressai da quantidade de droga 

apreendida, qual seja: mais de 02 quilos de maconha, a qual demonstra a 

habitualidade na prática delituosa de fazer do tráfico seu meio de vida.O 

regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do 

artigo 59 do Código Penal, parte final e inciso III c/c o artigo 33 e seus 

consectários do mesmo código repressor, diante do quantum da pena 

(critério quantitativo), haja vista não haver fundamento suficiente para 

fixação de regime mais gravoso. Nesse sentido, para a imposição de 

regime inicial de cumprimento de pena mais severo que o fixado em lei é 

necessária motivação idônea, consoante entendimento consolidado nas 

Súmulas nº 718 e nº 719 do Supremo Tribunal Federal e na Súmula nº 440, 

do Superior Tribunal de Justiça, o que não se vislumbra no caso em 

concreto, pois as circunstâncias judiciais desfavoráveis dos maus 

antecedentes e da conduta social do sentenciando, que majoraram a 

pena, já foram aplicadas na dosimetria (1ª fase). Inaplicável o disposto no 

artigo 387, §2.º, do CPP, tendo em vista que o sentenciando não ficou 

preso provisoriamente nestes autos.Deixo de aplicar a substituição da 

pena por restritivas de direitos (CP, art. 44) e a suspensão da pena (CP, 

art. 77), diante do resultado da dosimetria e dos maus antecedentes.D I S 

P O S I T I V O:Por todo o exposto, julgo procedente a acusação quanto ao 

delito de tráfico, de acordo com os fatos narrados na denúncia (fls. 

04/06), para:CONDENAR GIOVANI SOUZA FIGUEIREDO, brasileiro, nascido 

em Colíder/MT, no dia 30/07/1983, filho de João Batista Figueiredo e Iraci 
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Souza Figueiredo, RG n. 17522447 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n. 

015.070.741-07, último endereço informado nestes autos na Rua das 

Ingás, n. 43 (frente), Bairro Parque das Araras, nesta cidade, por violar a 

norma penal incriminadora prevista no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, 

fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão, em regime incialmente semiaberto (fundamentação 

acima), bem como pena pecuniária de 560 (quinhentos e sessenta) 

dias-multa, à razão de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos 

fatos por dia-multa, ficando sujeita à atualização do artigo 49, § 2.º e 

pagamento no prazo do artigo 50, ambos do Código Penal.CONDENAR 

APOLIANA SOUSA NASCIMENTO, brasileira, nascida em Terra Nova do 

Norte/MT, no dia 25/06/1995, filha de Arnaldo Nascimento e Maria Cleusa 

Moreira de Souza Nascimento, inscrita no CPF sob o n. 050.671.651-11, 

último endereço informado nestes autos na Rua dos Biris, n. 52, Bairro 

Parque das Araras, nesta cidade, por violar a norma penal incriminadora 

prevista no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a pena privativa de 

liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime 

incialmente semiaberto (fundamentação acima), bem como pena pecuniária 

de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 avos do 

salário mínimo vigente à época dos fatos por dia-multa, ficando sujeita à 

atualização do artigo 49, § 2.º e pagamento no prazo do artigo 50, ambos 

do Código Penal.CONDENAR FABIANO SOUZA FIGUEIREDO, brasileiro, 

nascido em Colíder/MT, no dia 25/06/1991, filho de Gumercindo Ferreira 

Lima e Jandira da Costa Lima, inscrito no CPF sob o n. 037.509.561-62, 

último endereço informado nestes autos na Chácara Planalto, n. 42, Bairro 

Camping Club, nesta cidade, com informação de prisão em Nova Mutum/MT 

(fl. 170), por violar a norma penal incriminadora prevista no artigo 33 da Lei 

n. 11.343/06, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 

02 (dois) meses de reclusão, em regime incialmente semiaberto 

(fundamentação acima), bem como pena pecuniária de 640 (seiscentos e 

quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 avos do salário mínimo vigente à 

época dos fatos por dia-multa, ficando sujeita à atualização do artigo 49, § 

2.º e pagamento no prazo do artigo 50, ambos do Código Penal.Condeno 

os sentenciados ao pagamento das custas e das despesas processuais 

(pro rata).Os sentenciados poderão aguardar o trânsito em julgado em 

liberdade, diante do regime fixado para o cumprimento inicial das penas 

(semiaberto) e por inexistir nesta Comarca colônia agrícola, industrial ou 

similar, ou mesmo casa do albergado, não sendo crível permanecer em 

regime mais gravoso do que o fixado nesta sentença (súmula vinculante 

56/STF).Inaplicáveis os dispostos previstos nos artigos 387, IV e 201, 

§2.º, do CPP.Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos 

sentenciados no rol dos culpados (Ofício ao SINIC- Departamento da 

Polícia Federal) e expeçam-se as respectivas guias de execução penal, 

observando-se os requisitos do artigo 106 da LEP, redistribuindo-as ao 

Juízo das Execuções Penais (3ª Vara Criminal).Expeçam-se os ofícios aos 

órgãos de registros na forma de costume e informe, através do Sistema 

INFODIP, o Tribunal Regional Eleitoral/Mato Grosso (CF, art. 15, 

III).Destrua-se o entorpecente, procedendo-se nos termos do artigo 72 da 

Lei n. 11.343/2006, oficiando-se à autoridade policial para tanto.Extraia-se 

cópia dos autos e encaminhe-se ao Juízo da 5ª Vara Cível desta Comarca 

para apurar a prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 

299 do Código Penal, supostamente praticado por Apoliana, antes de 

atingir a maioridade.Notifique-se o Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Sinop, 15 de dezembro de 

2017.Débora Roberta Pain CaldasJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 13 de março de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 282856 Nr: 17592-73.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MARA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosane Felisberto - 

OAB:23991/MT

 Ação Penal - Código Apolo 282856

Vistos.

Tendo em vista que, embora intimadas (fls. 181, 184 e 185), as advogadas 

constituídas pela acusada não apresentaram resposta à acusação no 

prazo legal (fl. 66), determino sejam elas novamente intimadas para tal 

finalidade, ou para juntarem aos autos termo de renúncia, com o 

respectivo ciente da acusada e a comprovação do decurso de 10 (dez) 

dias de referida comunicação, sob pena de comunicação à OAB para 

instauração de processo disciplinar por desídia profissional, nos termos 

do art. 34, inciso XI , da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem 

dos Advogados do Brasil).

Consigno que não obstante o substabelecimento à fl. 179 (sem reservas 

de poderes), não há informação nos autos quanto à anuência da acusada, 

continuando a advogada Claudia Mara Pereira a patrocinar a sua defesa 

até a comprovação de ciência da transferência dos poderes conferidos 

na procuração à fl. 175.

Transcorrido o prazo acima fixado sem manifestação, intime-se a 

acusada, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, constitua 

novo patrono, ou indique a necessidade de ser assistida pela Defensoria 

Pública, bem como expeça-se ofício à OAB para instauração de processo 

disciplinar por desídia profissional das advogadas constituídas.

Com a resposta juntada aos autos, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 14 de março de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282468 Nr: 17331-11.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA, ROGÉRIO 

BEDIN, ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS, JACONDO BEDIN, 

IDEVAN FERNANDES SAVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO 

FERNANDO ALVES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

17331-11.2016.811.0015, Protocolo 282468, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 233345 Nr: 7655-73.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRLENE APARECIDA ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O

 Execução Penal - Código Apolo 233345.Vistos. Trata-se de Execução 

Criminal em que Dirlene Aparecida Antunes foi condenada pelo Juízo da 1ª 

Vara Criminal desta Comarca à pena privativa de liberdade de 06 (seis) 

anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena como sendo o 

semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 121, caput, do Código 

Penal. A reeducanda iniciou o cumprimento de sua reprimenda em 

02.09.2015 (fl. 23 - Audiência Admonitória), ocasião em que se 

comprometeu a cumprir as condições impostas pelo Juízo das 

Execuções.Em 08.07.2018 a reeducanda alcançou o requisito objetivo 

para a progressão ao regime aberto, conforme cálculo de pena acostado 

às fls. 24/25 devidamente homologado.O requisito subjetivo também restou 

satisfeito, conforme certificado à fl. 61.O Ministério Público se manifestou 

pela transferência da reeducanda ao regime aberto (fl. 59). Vieram-me os 

autos conclusos.É o relatório do necessário. D E C I D O.Em análise aos 

autos, constata-se que a reeducanda preenche os requisitos necessários 

à progressão do regime prisional de cumprimento da pena, haja vista que 

cumpriu lapso superior ao exigido para concessão da benesse (1/6 da 

reprimenda que lhe foi imposta – requisito objetivo em 08/07/2016 - fl. 24), 
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bem como vem comparecendo mensalmente em Juízo, não havendo 

notícias de descumprimento das condições do regime semiaberto, 

conforme certificado pelo Gestor Judiciário à fl. 61.Posto isso, 

preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, TRANSFIRO a reeducanda 

DIRLENE APARECIDA ANTUNES, com qualificação nos autos, para o 

regime ABERTO, [...]

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 57/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

Considerando o teor do ofício n.º 020/2018 – Gabinete, subscrito pela 

MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões, 

Drª. Christiane da Costa Marques Neves.

 RESOLVE

 Art. 1º - NOMEAR a senhora MARIA ALICE PINTO DE ARRUDA ZAMPIERI, 

no cargo em comissão de Assessora de Gabinete II do Juízo da 2ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões, com efeitos a partir da data da 

assinatura do termo de posse e compromisso e entrada em exercício, que 

deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

 Várzea Grande, 14 de março de 2018.

 JONES GATTASS DIAS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 58/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

Considerando o teor do ofício n.º 02/2018/GAB, subscrito pela MM.ª Juíza 

de Direito do Juizado Especial Cível do Jardim Glória, Dr.ª Viviane Brito 

Rebello Isernhagen.

 RESOLVE

 Art. 1º - DESIGNAR o servidor NESTOR JOSÉ COMACHIO JUNIOR, 

matricula 20683, para cargo em comissão de Assessor de Gabinete II do 

Juizado Especial Cível do Jardim Glória, com efeitos a partir da data da 

assinatura do termo de entrada em exercício, que deverá ser editado e 

assinado após a publicação desta.

 Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

 Várzea Grande, 14 de março de 2018.

 JONES GATTASS DI AS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Intimação

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): RONEI LARA 

MONTEIRO DA SILVA, OAB/MT 16542, para que tome ciência de que está 

disponível para carga os Autos Código 206582 da 1ª Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Várzea Grande, devendo o mesmo ser 

retirado no prazo de 5 (cinco) dias.

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): BRUNO CESAR 

SAMPAIO RIBEIRO DE ASSIS, OAB/MT 23552, para que tome ciência de 

que está disponível para carga os Autos Código 345232 da 2ª Vara de 

Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, devendo o mesmo 

ser retirado no prazo de 5 (cinco) dias.

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): DABERSON 

MACHADO BATISTA, OAB/MT 7495, para que tome ciência de que está 

disponível para carga os Autos Código 297620 da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Várzea Grande, devendo o mesmo ser retirado no prazo de 5 

(cinco) dias.

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): ADALTO 

SALES MATOS JÚNIOR, OAB/MT 14.603, para que tome ciência de que 

está disponível para carga os Autos Código 227851 da 2ª Vara de Família 

e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, devendo o mesmo ser 

retirado no prazo de 5 (cinco) dias.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005558-88.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIANA MARTINS DE AQUINO OAB - MT6947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DA SILVA BUENO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MOISES LUIZ DE MORAES (TESTEMUNHA)

ALAIR MARGARIDA DE CAMPOS (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ALESANDRA MARTINELLI (TESTEMUNHA)

 

Vistos. I- Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) 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 pontos controvertidos o legítimo interesse dos menores JORGE 

HENRIQUE DOS SANTOS BUENO e LORAINY DOS SANTOS BUENO, bem 

como a necessidade em receber os alimentos e a possibilidade do 

alimentante. III- Diante da natureza da controvérsia, defiro a produção de 

prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, devendo as partes, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (CPC, 

ARTIGO 357, §4º). IV- Por fim, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28/07/2017, às 15:30 horas (Horário Oficial de MT), 

ocasião que serão ouvidas as testemunhas porventura indicadas e as que 

vierem a ser arroladas. V- Desde já fica(m) o(s) advogado(s) da(s) 

parte(s) cientificado(s) de que cabe a ele(s) o dever de informar ou intimar 

a testemunha por ele(s) arrolada da audiência supra, dispensando-se a 

intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever 

de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º). VI- Outrossim, 

primando pela celeridade processual faculto as partes informar a este 

juízo com antecedência mínima de 30 dias da data da audiência a 

ocorrência das hipóteses do art. 455, § 4º, CPC, a fim de que a intimação 

da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade em tela seja 

consolidada. VII- Expeça-se mandado para intimação das testemunhas 

que serão arroladas pela Defensoria Pública (CPC, ARTIGO 455, § 4º, 

INCISO IV). VIII- Notifique-se o representante do Ministério Público. IX- 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 437055 Nr: 5168-38.2016.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIMPIO SILVA DAMACENO - 

OAB:22765-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER JOSE MENEZES 

ALVES - OAB:13.379/MT

 Vistos.

I- Recebi hoje.

II – Ante as manifestações da partes fls., 116 e 120, analisando os autos, 

constata-se que os bens a serem partilhados, encontram-se em nome de 

terceiros, assim oportunizo novamente os litigantes a regularização, sob 

pena da aplicabilidade do artigo do artigo 1245 do código civil.
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III- Intime-se.

III- Cumpra-se.

Várzea Grande 14 de março de 2018.

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 52045 Nr: 6345-28.2002.811.0002

 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: JOSÉ EUCLIDES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA LUIZA BORDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Recebi hoje.

II- Apresente o inventariante a ratifica-ção do formal de pagamento a dar a 

cada um o que é seu. Fixo o prazo de 10 (dez) dias.

III – Adote Sr. Gestor as providencias pertinen-tes, após volte-me os autos 

concluso para decisão.

IV – Intime-se.

V - Cumpra-se.

Várzea Grande 14 de março de 2018.

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 334616 Nr: 3143-23.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONSALES - 

OAB:4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I – Dentro do poder geral de cautela, designo audiência de 

Media-ção/conciliação (art. 165, §§ 2º e 3º do CPC) para o dia 16/05/2018, 

às 15:00 hs(horário oficial de MT).

 II - Intimem-se as partes interessadas e a inventariante, para 

comparece-rem, querendo, acompanhados de advogado e/ou defensores 

públicos, oportunidade em que será buscada a composição. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do § 8º, ambos do art. 334, do CPC/2015.

 III- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 14 de março de 2018.

Dr. JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 288184 Nr: 7613-68.2012.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA MÁRCIA SALES, WEIDE DE ALMEIDA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CRISTINA CARMEN DE ALMEIDA 

SALES, ESPÓLIO DE BERNARDINO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inventário

Código : 288184

Vistos.

I- Recebi hoje.

II – Intime-se a inventariante a providenciar a apuração dos haveres, 

conforme pedido de fls 198.

III- Intime-se.

III- Cumpra-se.

Várzea Grande 14 de março de 2018.

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 403559 Nr: 13191-07.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLDMS, MJDMS, JGDMS, GCDOM, MFDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:21048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A embargante, já qualificada nos autos em trâmite por este r. juízo, 

apresentou, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

os Embargos de declaração (fl.73/76) contra a decisão interlocutória de fl. 

65, que determinou a soltura do executado mediante a comprovação de 

pagamento de R$ 2.045,55. Alega que a decisão foi arbitrária uma vez que 

não se trata de quitação integral e não computou os meses vincendos.

É o relatório.

 DECIDO.

 Ad argumentandum, os embargos de declaração, tratam-se de um pedido 

feito ao próprio juiz ou tribunal que prolatou a decisão, para que se 

esclareçam obscuridades, omissões ou contradições que ela contém. Já 

se percebe que os embargos de declaração não impugnam a decisão, 

limitando-se a contestar as determinações nela constantes.

 Pois bem.

Da análise da petição de embargos, verifico que a mesma não merece 

prosperar, pois não se trata da via adequada para o fim almejado pela 

exequente.

A decisão de fl. 65, apesar de mencionar ‘quitação integral’, não extinguiu 

o processo, sendo evidente sua continuidade quanto ao débito 

remanescente.

Ademais, frisa-se que cabe à exequente manter o débito atualizado nos 

autos a fim de se evitar que o mandado de prisão seja expedido com 

valores ultrapassados.

 Pelo exposto, julgo Improcedentes os embargos de declaração de fls. 

73/76.

Intime-se a exequente para requerer o que entender de direito, instruindo 

seu pedido com o cálculo atualizado do débito remanescente.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 454189 Nr: 13748-57.2016.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA MARIA DE OLIVEIRA, MARIA ANADIR DE OLIVEIRA 

PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GERALDO JESUS DE AMORIM, 

ESPÓLIO DE MARIA ERNESTINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:19135/MT, MAGNO JOSE DA SILVA - OAB:19135/O, NIWMAR 

SERPA - OAB:19703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Recebi hoje.

II – Defiro a substituição da inventariante conforme pedido de fls., 69/70 

devendo O Sr. Gestor adotar as providencias, junto ao Cartório distribuidor 

e anotações pertinentes.

III – determino, que a nova inventariante devidamente compromissada, 

apresente formal de pagamento, ratificado inclusive, pelos demais 

herdeiros, ante o contrato de fls., 74/79.

III- Intime-se

IV - Cumpra-se.

Várzea Grande 07 de março de 2018.
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Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 428273 Nr: 26436-85.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:4107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista que a diligência foi negativa (fls 60/62)intimo 

a parte autora a se manifestar no prazo legal.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001856-37.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH OAB - MT19426/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO GODOI SPERANDIO OAB - SP395509 (ADVOGADO)

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1001856-37.2016.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes e 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 12046647. Várzea 

Grande/MT, 15 de março de 2018. Edith Garcia Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001856-37.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH OAB - MT19426/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO GODOI SPERANDIO OAB - SP395509 (ADVOGADO)

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1001856-37.2016.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes e 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 12046647. Várzea 

Grande/MT, 15 de março de 2018. Edith Garcia Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008842-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

B. G. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DA SILVA OAB - MT0019613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. V. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1008842-70.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Ao Advogado da parte autora e ao 

representante do Ministério Público para ciência da decisão de ID 

11410849 e da certidão que designou audiência de ID 12226056. Várzea 

Grande/MT, 15 de março de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001191-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. M. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1001191-50.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Ao Advogado da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público para ciência da decisão de ID 

11846855 e da certidão que designou audiência de ID 12251768. Várzea 

Grande/MT, 15 de março de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

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

 Processo nº. 16444-03.2015.811.0002.

Código nº. 409678.

 VISTOS etc.

Considerando que o pedido de AJG formulado pelos requeridos não foi 

analisado, bem ainda diante do contido às fls. 121, defiro a AJG aos 

requeridos (fls. 71, item “a”).

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 14 de Março de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 398019 Nr: 10269-90.2015.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO ROSARIO COSTA TAVARES, TANIA 

TAVARES DE SOUZA, REGINALDO MARQUES DE SOUZA, TADEU COSTA 

TAVARES, TAISA TAVARES DO NASCIMENTO, SERGIO TAVARES DO 

NASCIMENTO, JURACI OLIVEIRA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO R. CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 10.170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 10269-90.2015.811.0002.

Código nº. 398019.

VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Arrolamento de Bens.

A ação foi ajuizada aos 20/05/2015 (fls. 04).

Em decisão de fls. 38, foi determinada a intimação das partes para trazer a 

qualificação completa e os comprovantes de renda, a fim de que fosse 

possível a análise do pedido de AJG, bem ainda determinada a informação 

pelo Distribuidor do valor a ser recolhido, e, sem prejuízo foi nomeada a 

Sra. Maria do Rosário Costa Tavares, como Inventariante.

Cálculo de custas às fls. 42.

Intimada por seu patrono para cumprimento da decisão de fls. 38, o 

Advogado da Inventariante quedou-se inerte e esta não foi localizada para 

intimação pessoal (fls. 45/47).

Determinada a intimação da segunda requerente, Tânia Tavares de Souza 
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e do patrono da autora, para manifestação nos autos, sob pena de 

extinção, estes quedaram-se inertes (fls. 48/53)

É o relatório.

DECIDO.

Pelo que se verifica dos autos, não há manifestação da Inventariante 

desde o mês de Agosto de 2015.

Assim sendo, diante da inércia da Inventariante em promover os atos 

necessários ao deslinde do feito, e, considerando a impossibilidade do 

processo permanecer paralisado indefinidamente, não há alternativa a não 

ser a extinção do processo.

Observo que todos os envolvidos são maiores e capazes e podem 

promover a partilha via cartório extrajudicial.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isentos de custas.

 Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 14 de Março de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 270235 Nr: 11496-57.2011.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ELSA DANHONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR DANHONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEL' ISOLA R. 

FRANTZ - OAB:10.625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 11496-57.2011.811.0002.

Código nº. 270235.

VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Inventário Negativo.

A ação foi ajuizada aos 07/06/2011 (fls. 05).

AJG deferida e nomeada a requerente como Inventariante (fls. 13).

Termo de compromisso (fls. 14).

Primeiras declarações apresentadas às fls. 15.

Citado (fls. 20/21), o herdeiro Antenor Danhoni Junior, deixou transcorrer 

“in albis” o prazo para apresentação de defesa (fls. 22).

A Inventariante foi intimada por sua Advogada, mas quedou-se inerte (fls. 

23 e 25).

Novamente intimada por sua patrona para cumprimento da decisão de fls. 

28, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a 

Inventariante quedou-se inerte, bem ainda não foi localizada para 

intimação pessoal (fls. 30/32).

É o relatório.

DECIDO.

Pelo que se verifica dos autos, não há manifestação da Inventariante 

desde o mês de Outubro de 2011.

Assim sendo, diante da inércia da Inventariante em promover os atos 

necessários ao deslinde do feito, e, considerando a impossibilidade do 

processo permanecer paralisado indefinidamente, não há alternativa a não 

ser a extinção do processo.

Observo que todos os envolvidos são maiores e capazes e podem 

promover eventual partilha via cartório extrajudicial.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isentos de custas (fls. 13).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 14 de Março de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 114461 Nr: 9850-51.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OGZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

M. G. Z., representada por sua genitora Osmarina Gonçalves ajuizou a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS contra SÉLVIO ANEZIO 

FERREIRA ZAMBON.

Embora a ação tenha sido intitulada de Execução de Alimentos foi 

proposta nos autos da Ação de Divórcio c/c Guarda e Alimentos, 

processo este já sentenciado (fls. 78), portanto Cumprimento de 

Sentença.

Dessa forma, protocolou a petição de fls. 89/92, informando que o 

executado já havia sido citado.

Ato contínuo foi determinado por este Juízo a intimação da credora para 

manifestação acerca da citação informada (fls. 93).

A credora não foi encontrada para intimação (fls. 96), e o seu Patrono 

tampouco se manifestou, devidamente intimado (fls. 97).

É o relatório.

Em consulta ao Sistema Apolo, constatei que as partes já ajuizaram neste 

Juízo a Ação de Execução de Alimentos (processo nº. 

16022-04.2010.811.0002 – código 257844), de modo que a extinção deste 

feito não acarretará prejuízo à menor.

Assim sendo, considerando o desinteresse da parte autora, bem ainda 

que o processo não pode permanecer paralisado por prazo indeterminado, 

a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art. 

485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

P. R. I.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 14 de Março de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 399764 Nr: 11190-49.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDAC, SCSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 162, parágrafo 

4º do C.P.C., abro vista intimar a parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias manifeste sob o oficio juntado aos autos

 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

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: initmar a parte autora através de seu advogado 

para que recolha a dilgência do Sr Oficial de Justiça com a finaldiade de 

intimar a parte autora pessoalmente, ou tome ciência pessoal da decisão 

de fls.123
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 402448 Nr: 12654-11.2015.811.0002

 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: LUIS HENRIQUE ESTIGARRIVIO ANDRADE, THIAGO 

ESTRIGARRIVIO ANDRADE, FELIPE ESTIGARRIVIO ANDRADE, CLEIDE 

ESTIGARRIVIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS DE EVANILDO RODRIGUES DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS - 

OAB:18.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO, POR 

SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, a partilha 

dos bens do Espólio descrita às fls. 73 e verso, atribuindo aos nela 

contemplados os seus quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados os 

direitos de terceiros e da Fazenda Pública.P. R. I. Isentos de custas (fls. 

48).Transitada esta em julgado, expeça-se formal de partilha/alvará 

judicial, observada as formalidades legais.Após as providências acima, 

arquive-se o feito com baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 15 de Março de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000736-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. D. S. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. N. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

R. S. B. D. C. (TESTEMUNHA)

I. F. D. S. D. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE EDITAL de 20 DIas Expedido por 

ordem do(a) MM. Juiz(a)direito CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES 

Dados do Processo: Processo: 1000736-22.2017.8.11.0002 Valor causa: 

R$ 937,00 Tipo: Cível Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) REQUERENTE: 

IRACLIDES FERREIRA DA SILVA NARCISO REQUERIDO: ALEXANDRO 

NARCISO DA SILVA Finalidade: PROCEDER A CITAÇÃO do(a) requerido(a) 

acima qualificado, por todo o conteúdo do r. despacho abaixo transcrito, e 

da petição inicial cuja cópia segue anexa, como parte integrante deste 

mandado, considerando-se citado(a) por todos os termos e atos da ação, 

até final sentença. ADVERTINDO-O(A) de que o prazo para contestação é 

de 15 (quinze) dias. CIENTIFICANDO-O(A) de que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como verdadeiros os 

fatos alegados na peça vestibular, salvo em relação a direitos 

indisponíveis. (nos arts. 335, I e 344, ambos do CPC/2015.), E AINDA, que 

o procedimento pode ser convertido em consensual a qualquer tempo. 

Resumo da Inicial A Sra. Iracildes Ferreira da S Narciso, move contra 

Alexandro Narciso da Silva, ação do DIVORCIO LITIGIOSO, que os 

mesmos contraíram matrimonio em 22//01/2010, requerendo a citação do 

requerido por edital, julgando procedente ação de divorcio, e que deseja 

voltar a usar o nome de solteira, dando a apresente o valor de 937,00 

(novecentos e trinta e sete reais) DECISÃO/DESPACHO: VISTOS etc. 

Defiro o pedido constante no id. 6073967. Cite-se o requerido, por edital 

com prazo de 20 dias, para, querendo, contestar o pedido no prazo legal, 

devendo constar do mandado as advertências previstas nos artigos 335, 

inciso I e 344, ambos do CPC. Vindo aos autos a contestação, se no 

prazo, junte-se e dê-se vistas a parte autora para manifestação. Não 

sendo apresentada contestação, nomeio desde já um dos ilustres 

Advogados da FAUSB para proceder à defesa da parte ré citada por 

edital (art. 72, inciso II, do CPC). Com a defesa, diga a parte autora.Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 05 de Março de 

2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nercy Anchieta , 

digitei. VÁRZEA GRANDE, 15 de março de 2018. NERCY ANCHIETA 

Gestor(a) Judiciário(a) 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

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004264-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA OLIVEIRA CAMANHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DE OLIVEIRA MARTYN (RÉU)

Outros Interessados:

GESIANE SANTANA FORTES DA SILVA (TESTEMUNHA)

MARILAYNE NUNES DA CRUZ (TESTEMUNHA)

MARLI DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

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: 

1004264-64.2017.8.11.0002 AUTOR: VANUZA OLIVEIRA CAMANHO RÉU: 

ANDERSON DE OLIVEIRA MARTYN Vistos etc. Os autos vieram-me 

concluso em face do pedido contido no id. n. 11588509, no qual a parte 

requerente pugna pela intimação do executado 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. Sabe-se que a 

execução de alimentos provisórios deve ser procedida conforme dispõe o 

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 processa em autos 

apartados. Destarte, não há que se falar em apreciação do pedido 

supracitado, uma vez que a execução dos alimentos provisórios deverá 

ser processada em apenso a estes autos, consoante nossa legislação 

adjetiva. Deste modo, INDEFIRO o pedido eis que incompatível com as 

normas processuais vigentes em nosso ordenamento jurídico, devendo a 

parte requerente adequar seu pedido ao procedimento adequado. 

Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005367-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO DA SILVA SA (REQUERENTE)

WILIAM TIAGO DA SILVA DE SA (REQUERENTE)

ROSALINA MARREIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA SILVA DE SA GUARATO OAB - SP252118 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO MIGUEL DE SA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1005367-09.2017.8.11.0002 REQUERENTE: WILIAM TIAGO DA SILVA DE 

SA, SERGIO RICARDO DA SILVA SA, ROSALINA MARREIRO DA SILVA 

INVENTARIADO: VALDOMIRO MIGUEL DE SA Vistos etc. Acolho a emenda 

procedida no id. n. 9223684. Trata-se de Ação de Abertura de Inventário 

dos bens deixados pelo extinto VALDOMIRO MIGUEL DE SÁ, proposta por 

WILLIAM TIAGO DA SILVA DE SÁ e outros. Com a inicial vieram alguns 

documentos. É o necessário. Decido. Defiro a gratuidade de Justiça 

postulada, o que faço com escoro no art. 98 do CPC/2015. Nomeio 

inventariante WILLIAM TIAGO DA SILVA DE SÁ, independente de 

assinatura de termo de compromisso, que deverá apresentar nos 20 

(vinte) dias subsequentes a intimação desta decisão, as primeiras 

declarações (art. 617, parágrafo único, do CPC/2015). As primeiras 

declarações deverão vier instruídas com os seguintes documentos: a) 

Certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, 
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conforme determina o Provimento n. 56/2016 do CNJ; b) O plano de 

partilha, atribuindo o respectivo quinhão de cada herdeiros, relacionando 

tanto os bens como as dívidas deixadas pelo espólio, atribuindo os valores 

atualizados destes e anexando a esta cópia autenticada e atualizada das 

matrícula dos imóveis e documentos comprobatórios dos bens arrolados 

que forem objeto da partilha; c) Após, citem-se os interessados e a 

Fazenda Pública (CPC, art. 626), para ciência das primeiras declarações e, 

em seguida, notifique-se o representante do Mistério Público (art. 178, II, 

do CPC/2015), para querendo se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias; 

d) Concluídas as citações e intimações, abra-se vista dos autos às partes, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, para dizerem sobre as primeiras 

declarações, avaliações e partilha dos bens; e) Decorrido o termo, 

havendo impugnação, venha-me concluso para nomeação de avaliador 

judicial e designação de audiência se necessário (CPC, art. 664, §§ 1º e 

2º); f) Do contrário, sem manifestação ou impugnação, intime-se a 

inventariante para juntar aos autos no prazo de 30 (trinta) dias, os 

seguintes documentos: f.1) A Guia de informação e apuração do ITCMD, 

expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo do ITCD 

e os comprovantes de quitação ou isenção; f.2) As certidões negativas 

atualizadas de inexistência de débitos junto as Fazendas Públicas 

(Municipal, Estadual e Federal). Decorrido o prazo para a juntada, 

renove-se vista ao ilustre representante do Ministério Público. Havendo 

concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, 

iniciais ou atribuídos, às ultimas declarações (CPC - art. 628) digam, em 15 

(dez) dias (CPC - art. 637). Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009097-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. A. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1009097-28.2017.8.11.0002 

CERTIDÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Cumprindo ordem judicial, 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência 

de conciliação para o dia 5 de junho de 2018, às 15horas. VÁRZEA 

GRANDE/MT, 15 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-496 GUARDA

Processo Número: 1001505-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA SOARES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT15447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR SOARES DE MOURA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1001505-93.2018.8.11.0002 REQUERENTE: SANDRA REGINA SOARES DE 

MOURA REQUERIDO: AUGUSTO CESAR SOARES DE MOURA Vistos etc. 

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, com escoro no art. 98 do 

CPC/2015. Processe-se em segredo de justiça, consoante o disposto no 

art. 189, II do CPC/2015. Versam os autos sobre Ação de Modificação de 

Guarda, que SANDRA REGINA SOARES DE MOURA, move em face de 

AUGUSTO CESAR SOARES DE MOURA e PATRÍCIA AIRES DOS SANTOS, 

todos devidamente qualificados na inicial. Contudo, a requerente deixou de 

cumprir o disposto no art. 319, II, do CPC, eis que não indicou os 

endereços para que seja realizada as citações, sob o argumento de que 

ambos estão em local incerto e não sabido, requerendo a citação editalícia. 

Acostou documentos à inicial. É o relato. Decido. Como sabido, cabe à 

parte autora diligenciar no sentido de qualificar e fornecer o endereço 

correto dos requeridos para fins de citação, cumprindo assim o disposto 

no art. 319, II, do CPC/2015. Envereda-se por este talho: Ementa. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-EXAURIMENTO 

DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. 

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que tão-somente 

quando frustrados todos os meios possíveis para a localização do 

devedor, é cabível a citação editalícia, nos termos do art. 8º, III, da Lei 

6.830/80, c/c o art. 231, II, do CPC (REsp 806.645/SP, 1ª Turma, Rel. Min. 

Teori Albino Zavascki, DJ de 6.3.2006; REsp 823.406/SP, 1ª Turma, Rel. 

Min. José Delgado, DJ de 22.5.2006; REsp 261.313/SP, 2ª Turma, Rel. Min. 

João Otávio de Noronha, DJ de 1º.2.2006). 2. Agravo regimental 

desprovido. (STJ – Resp. AgRg no Resp 806717 SP 2006/0000917-1). 

Friso ainda que nos autos de n. 22973-72.2014.811.0002 – Código n. 

374923, o processo encontra-se aguardando a citação do requerido 

AUGUSTO CESAR SOARES DE MOURA, no endereço indicado à fl. 41 

daquele feito, portanto, não há que se falar em citação editalícia, ao menos 

neste momento processual. Assim, intimem-se a parte autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias (Art. 321 do CPC), emendar a petição inicial, 

trazendo aos autos o endereço dos requeridos (Artigo 319, II, do CPC), 

bem como proceda a juntada do Instrumento de Mandato (art. 105 e ss do 

CPC/2015) e ainda, cópia do comprovante de endereço da autora 

(CPC/2015, art. 320), sob pena de indeferimento da inicial. Cumprida a 

determinação supracitada, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001932-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. N. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO (REQUERIDO)

ELAINE MARIA PEDROSO SOARES (REQUERIDO)

ANA ISABEL PEDROSO SOARES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

LUZIA MARTINS DOS SANTOS OAB - 459.532.441-34 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1001932-61.2016.8.11.0002 REQUERENTE: THAYSSA NATHALIA 

SANTOS SOARES REQUERIDO: ANA ISABEL PEDROSO SOARES, ELAINE 

MARIA PEDROSO SOARES, PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO Vistos etc. 

Os autos vieram-me concluso face o pedido contido no id. n. 10072537, no 

qual a parte autora informa novo endereço do requerido PEDRO LUIZ 

BEZERRA PEDROSO, pugnando pela expedição de carta precatória para 

ser procedida sua citação. É o necessário. Decido. Inicialmente, tendo em 

vista que a requerida ANA IZABEL PEDROSO DA SILVA CAMPOS, foi 

devidamente citada nos termos desta ação (id. n. 9824975), sendo que 

inclusive se fez presente ao ato conciliatório outrora realizado, determino 

que a secretaria deste juízo certifique o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, consoante advertência contida no decisório do 

id. n. 4792604. Ademais, nota-se dos autos (id. n. 9824975) que a 

requerida ELIANE MARIA PEDROSO SOARES não foi citada da presente 

demanda, razão pela qual determino a intimação da requerente, para que 

no prazo de 30 (trinta) dias, proceda a indicação de novo endereço, com o 

fito de viabilizar a angulação processual. Decorrido o termo e havendo 

indicação de novo endereço com relação à parte requerida ELIANE MARIA 

PEDROSO SOARES, bem como haja vista a indicação do endereço do 

requerido PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO (id. n. 10072496), determino 

que a secretaria deste Juízo designe dia e hora para a realização de 

audiência de Conciliação, com as formalidades de praxe. §8º do artigo 334 

- O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. 

Desentranhe-se o competente mandado de citação, aditando-o com os 

endereços indicados para as providências que se fizerem necessárias, 

com as advertências do art. 695 e parágrafos do Código de Processo 

Civil. Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13 às 16 horas. Intime-se. 

Citem-se. Às providências.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000459-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

G. M. C. (TESTEMUNHA)

J. D. S. G. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

C. D. S. S. (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1000459-40.2016.8.11.0002 AUTOR: ANA CLAUDIA DA SILVA RÉU: 

LOREVINO CONCEICAO DA SILVA Vistos etc. Inicialmente, denota-se dos 

autos (id. n. 4571875) que o requerido devidamente citado, deixou 

transcorrer o prazo assinado para a resposta sem qualquer manifestação, 

razão pela qual DECRETO a sua REVELIA nos moldes do que preceitua o 

art. 344 do Código de Processo Civil, senão vejamos: “Art. 344. Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Destarte, 

INDEFIRO o pedido constante no id. n. 10271315, bem como o pedido 

constante no termo de audiência pela representante legal da parte autora, 

eis que conforme já decidido no id. 9878029, NÃO há que se falar no 

prosseguimento das execuções protocoladas nos ids. n. 9429335 e 

9430290, haja vista que as referidas petições não atendem os preceitos 

legais estabelecidos em nosso ordenamento jurídico. Por ora, face ao 

reconhecimento da paternidade anexado no id n. 6735326, renove-se 

vista dos autos ao representante ministerial e, após, concluso para 

viabilidade de julgamento antecipado, sem prejuízo de demais diligencias 

que se fizerem necessárias. Intime-se a autora. Às providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000593-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA LEITE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO estes autos para intimar a requerida para 

depositar os honorários periciais

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001951-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP0141662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEYLIANE MARTINS GOMES (RÉU)

G. DA SILVA BORGES - ME (RÉU)

GLAUCIO DA SILVA BORGES (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1001951-96.2018.8.11.0002 AUTOR: FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA. RÉU: G. DA SILVA BORGES - ME, GLAUCIO DA SILVA 

BORGES, LEYLIANE MARTINS GOMES Vistos... Analisando os autos, 

verifico que a parte autora não juntou os comprovantes de recolhimentos 

das custas e taxas processuais. Dessa forma, DETERMINO a intimação da 

parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o 

recolhimento das custas e taxas processuais de ajuizamento, sob pena de 

cancelamento da distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Havendo 

manifestação ou não, certifique-se, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001910-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLMINDO GUIDES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZENAIDE REGINA LENZ DA COSTA OAB - RS60041 (ADVOGADO)

LIANE GORETE MUNCHEN OAB - RS59764 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR MARCIO WITCZAK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1001910-32.2018.8.11.0002 REQUERENTE: OLMINDO GUIDES DA COSTA 

REQUERIDO: JAIR MARCIO WITCZAK Vistos etc. Cumpra-se integralmente 

o(s) ato(s) deprecado(s), servindo a cópia do presente de mandado. 

Após, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, 

observadas as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 398853 Nr: 10715-93.2015.811.0002

 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: PAULO SÉRGIO ROMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 10715-93/2015. (Cód. 399683)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE COBANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por 

PAULO SÉRGIO ROMÃO em desfavor SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA.

Informa o devedor às fls. 138 a realização de depósito para cumprimento 

da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 139 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.

Para fins de levantamento de valores, determino que o advogado do 

credor junte cópia dos documentos da parte, inclusive cópia de sua OAB, 

devendo juntar ainda, procuração judicial atualizada com poderes 

específicos para levantamento de alvará devidamente assinada pela parte, 

atualizada e original.

Em havendo intenção do profissional de imediato em efetuar o repasse ao 

seu cliente, que lhe é direito, informe os dados bancários da parte, bem 

como o montante destinado a esta, para que seja providenciado dois 

alvarás.

Caso o advogado não apresente o número da conta de seu cliente para 

transferência, e tão somente a sua, determino que a parte seja 

pessoalmente intimada do respectivo deferimento do levantamento, nos 

termos do item 2.13.3.3 da CNGC.

Cumpridas essas exigências, fica desde já autorizado o levantamento do 

respectivo alvará, devendo a Sra. Gestora atentar-se quanto a 

conferência da assinatura da procuração com a assinatura do RG da 

parte.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021916/3/2018 Página 443 de 543



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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 326420 Nr: 22776-54.2013.811.0002

 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: DIEGO MARCIEL DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A

 Processo nº 22776-54/2013. (Cód. 326420)

Vistos...

Ao autor para dizer se concorda com os valores depositados às fls. 69.

Feito isso, conclusos.

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.: 239969 Nr: 1366-42.2010.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO FERNANDO DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDIMAR DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO RIBEIRO - 

OAB:13293/MT

 Processo nº 201/2010 (Cód. 239969)

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 das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 434039 Nr: 3469-12.2016.811.0002

 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: ALTEMAR CANDIDO MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT.Feito sem custas por ser o autor beneficiário 

da assistência judiciária gratuita.Outrossim, considerando ter sido formada 

a relação processual, condeno o autor ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor da ré, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, com a ressalva do art. 98 do 

CPC.Certificado o trânsito em julgado e não havendo manifestação, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 

12 DE MARÇO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 449424 Nr: 11597-21.2016.811.0002

 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: GEULIAN LUCAS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

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 11597-21/2016. (Cód. 449424)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores mediante alvará, conforme 

requerido às fls. 49, 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, 09 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 403030 Nr: 12938-19.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO BENJAMIM BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Processo n° 12938-19/2015 (Cód. 403030)

Vistos...

À ré para depósito dos honorários periciais no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão da prova.

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.: 314432 Nr: 10702-65.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO VICENTE FARIAS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021916/3/2018 Página 444 de 543



 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA ("SKY")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:16.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:131.600/SP, VENTURA ALONSO PIRES - OAB:OAB-SP 

123321, Wilson Roberto Peixoto Junior - OAB:8032-B

 Processo n° 10702-65/2013 (Cód. 314432)

Vistos...

Ao credor para manifestar se o débito foi liquidado, ciente que seu silêncio 

será interpretado como quitação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 12 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 426560 Nr: 25412-22.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI FERREIRA LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Processo nº 25412-22/2015. (Cód. 426560)

Vistos...

Ao réu para manifestar-se nos autos, nos termos do art. 485, § 6º, do 

CPC.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 14 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 292667 Nr: 12552-91.2012.811.0002

 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: MILTON MARTINS MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVALDO ALVES BENTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE PAULA DE 

PINHO - OAB:OAB/TO 2757

 Impulsiono estes autos para a parte autora para depositar a diligência do 

Oficial de Justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 403015 Nr: 12932-12.2015.811.0002

 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: ROSILENE MARIA TESSARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/5.736MT

 Processo nº 12932-12/2015. (Cód. 403015)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE COBANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por 

ROSILENE MARIA TESSARI em desfavor SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA.

Informa o devedor às fls. 53/55 a realização de depósito para cumprimento 

da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 61 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. 61, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Defiro ainda, o levantamento dos honorários periciais em favor do perito, 

conforme requerido às fls. 62.

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, 14 DE MARÇO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 395256 Nr: 8600-02.2015.811.0002

 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: CELIA PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:OAB/MT 6945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR GIMENEZ CANO - 

OAB:OAB/MT8506-A

 Processo n.º 8600-02/2015. (Cód. 395256)

Vistos, etc...

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por CELIA PEREIRA LIMA em desfavor de SEGURADORA LÍDER 

DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

Em face do pedido de desistência formulado pelo autor às fls. 63, 

manifestou-se a parte requerida às fls. 70, todavia, observo que o réu não 

trouxe nenhuma causa relevante que justificasse a discordância ao 

pedido de desistência.

Dessa forma, por entender que a justificativa de prosseguimento precisa 

ser bastante plausível , não se reconhecendo mera negativa de 

concordância, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR SENTENÇA e DOU ESTA 

AÇÃO COMO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, VIII, do NCPC.

Feito sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Por ter 

dado azo à desistência do processo depois de formada a relação 

processual, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 90, do NCPC, 

com a ressalva do art. 12, da Lei n.° 1.060/50.

Decorrido o prazo recursal arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE, 14 DE MARÇO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 443184 Nr: 8438-70.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO APARECIDO MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Processo nº 8438-70/2016. (Cód. 443184)

Vistos...

Intimem-se as partes, para no prazo comum de quinze dias, falarem sobre 

o laudo pericial de fls. 32.
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Feito isso, conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 14 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 301728 Nr: 22487-58.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LUIS MAGALHÃES AUTO ELÉTRICA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para a parte autora para depositar a diligência do 

Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 394257 Nr: 7944-45.2015.811.0002

 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: LUCIANO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7944-45/2015. (Cód.394257)

Vistos...

Rejeito o pedido de fls. 37, por ser teratológico e sem qualquer amparo 

legal.

Em virtude da certidão de fls. 40, informando a ausência da parte autora 

no mutirão, determino a intimação pessoal e pela imprensa oficial da 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, 14 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 416088 Nr: 19946-47.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELDER HENRIQUE SENTINELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAFAEL RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS CARLOS LEITE DUARTE - 

OAB:268.659/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 19946-47/2015 (Cód. 416088)

Vistos...

Considerando que as Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande são 

contíguas, revogo em parte o despacho de fls. 26 quanto à expedição de 

Carta Precatória para citação, penhora e avaliação, posto que tais 

diligências devem ser realizadas via mandado e por Oficial de Justiça 

lotado neste Foro.

Consigno, ainda, diante do requerimento de fls. 27/28, presumo não ter 

sido distribuída, pelo que deverá ser a parte credora intimada para 

devolver a respectiva carta.

Assim, expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação a ser 

cumprimento do endereço constante às fls. 26.

No mais, diante da afirmação da parte de que não possui condições de 

arcar com as custas processuais e considerando que o processo já 

tramita há alguns anos como se beneficiário da assistência judiciária 

fosse, defiro ao credor a gratuidade, devendo as custas, contudo, ser 

recolhidas na hipótese de levantamento de valores.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 12 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 428023 Nr: 26276-60.2015.811.0002

 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: LILIANE NUNES MINAS NOVAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE 

VÁRZEA GRANDE -"H.S.LUCAS", WALDIR BENTO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Paulo Dos Santos - 

OAB:19550/O, MIRO AGOSTINO DAS NEVES - OAB:OAB/MT 12818, 

SIMEI DA SILVA BARROS - OAB:11968

 Processo nº 22776-54/2013. (Cód. 326420)

Vistos...

Ao autor para dizer se concorda com os valores depositados às fls. 69.

Feito isso, conclusos.

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.: 237901 Nr: 17678-30.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAQUEL TAVARES DE OLIVEIRA, IZAQUEL 

TAVARES DE OLIVEIRA ME(ÀGUIA SEGURANÇA ELETRÔNICA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 23785-17/2014 (Cód. 376034)

Vistos...

Aos réus citados por edital nomeio como curadora especial a Defensoria 

Pública, que deverá ter vista dos autos para oferecimento de Embargos 

Monitórios no prazo legal.

Arguidas preliminares ou juntados novos documentos, à autora para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias e conclusos para julgamento 

antecipado. Caso contrário, venham-me os autos conclusos para 

sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 12 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 512730 Nr: 20467-21.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE FRANÇA SODRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLÁUDIO PACHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:OAB/MT 10.209

 Processo n.º 20467-21/2017 (Cód. 512730)

Vistos...

Se no prazo, o que deverá ser certificado, recebo os Embargos à 

Execução sem outorgar-lhes efeito suspensivo (NCPC, art. 919).

Intime-se a parte credora para impugnar no prazo de 15 (quinze) dias.
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Sendo arguidas preliminares ou juntados novos documentos, à parte 

devedora para manifestação no prazo de 10 (dez) dias e conclusos para 

sentença (NCPC, art. 920, I e II). Caso contrário, conclusos para 

julgamento antecipado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 12 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 241860 Nr: 3168-75.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RICARDO AZEVEDO, MAURO BASTIAN 

FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL 

VÁRZEA GRANDE -CEVAG.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8.907, MAURO 

BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HONÓRIO DE 

CASTRO - OAB:OAB/MT 3541-B, MARILENE ALVES - OAB:OAB/MT 

7474

 Processo nº 3168-75/2010. (Cód. 241860)

Vistos...

Em virtude da ausência de impugnação pelo executado (fls. 326), defiro o 

pedido de levantamento do valor incontroverso em favor do credor, 

devendo a Sra. Gestora expedir o necessário, conforme requerido às fls. 

322/323.

Com relação ao valor remanescente indicado pelo credor às fls. 323, 

determino a intimação da parte devedora, para que no prazo de quinze 

dias, efetue o pagamento sob pena de multa e honorários que arbitro em 

10%.

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.: 289014 Nr: 8511-81.2012.811.0002

 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: THAIS MONIQUE EVANGELISTA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOPPING PANTANAL, ITAÚ SEGUROS 

SOLUÇÕES CORPORATIVAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA PERINI BRASIL DE 

PAULA DURIGAN - OAB:10729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 Processo n.º 8511-81/2012. (Cód. 289014)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DOCORRÊNCIA 

DE FURTODE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING proposta por 

THAÍS MONIQUE EVANGELISTA ALMEIDA em desfavor de SHOPPING 

PANTANAL, A LIDA – ITAÚ SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVOS S/A.

Em face do que consta às fls. 532/533 , em as partes comunicam a 

realização de acordo pondo fim ao processo, requerem sua homologação 

e a extinção do feito, HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, nos 

termos do art. 200, do NCPC, para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA na forma do art. 487, 

III, “b” do NCPC.

 Feito sem custas finais. Honorários advocatícios na forma 

convencionada.

Decorrido o prazo, certifique-se, após arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE.

 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.: 419547 Nr: 21776-48.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIUCI MARIA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por KATIUCI MARIA 

SILVA LIMA, devidamente qualificada nos autos, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

Em face do que consta às fls. 147/148, em que a credora concorda com o 

valor depositado e requer o levantamento, e considerando que a devedora 

não ofertou impugnação, ao contrário, pediu a extinção do feito, DOU 

COMO EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na forma 

do art. 924, II, do NCPC.

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, e 

considerando que o valor já foi levantado pela credora, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 250867 Nr: 10152-75.2010.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONI BERNARDES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, Fabio Moreira Pereira - OAB:9.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOADAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 

5835-A

 Processo nº 541/2010 (Cód. 250867)

Vistos...

Considerando o teor da Resolução n.° 01/2015/TP, publicada no DJE n.° 

9468, de 30/01/2015, que criou a Vara Especializada de Direito Bancário 

na Comarca de Várzea Grande-MT, e considerando que a matéria aqui 

discutida advém de relação contratual de natureza bancária, determino a 

redistribuição destes autos para a Vara Especializada.

Ao Cartório Distribuidor para as devidas providências.

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.: 388825 Nr: 4630-91.2015.811.0002

 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: Pricila Ritter Hamad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLLA ZANUTTO HAMAD - 

OAB:13016
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMARIO M 

VASCONCELOS - OAB:

 Processo nº 4630-91/2015 (Cód. 388825)

Vistos...

Para colheita da prova oral, oportunidade em que também tomarei os 

depoimentos das partes como prova do juízo, designo audiência de 

instrução e julgamento para 15/05/2018, às 15:00h.

Intimem as partes, seus procurares e testemunhas, desde que arroladas 

no prazo legal.

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.: 245492 Nr: 5961-84.2010.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO THOMAZINI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILEIDE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10246/MT, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SILVA ALVES - 

OAB:8882

 Processo nº 433/2010 (Cód. 245492)

Vistos...

Apresentado o laudo pericial, expeça-se em favor do Sr. Perito certidão de 

crédito, conforme requerido às fls. 146/147.

Para colheita da prova oral, oportunidade em que tomarei os depoimentos 

das partes e inquirirei as testemunhas, desde que arroladas no prazo 

legal, designo audiência de instrução e julgamento para 15/05/2018, às 

17:00h.

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.: 312441 Nr: 8532-23.2013.811.0002

 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: CELY MARIA AUXILIADORA BARROS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIANO IMADA, MARIO ANTUNES DE 

ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO SILVA E TAQUES 

- OAB:17504-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - OAB:, 

VALDECIR ERRERA - OAB:3.365-A

 Processo n° 8532-23/2013 (Cód. 312441)

Vistos...

À parte embargante/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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 227179 Nr: 7335-72.2009.811.0002

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DE ÁVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - 

OAB:4701, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, MARILAINE 

PINHEIRO DE MELLO - OAB:2710-E

 Processo nº 7335-72/2009 (Cód. 227179)

Vistos...

Diante do pedido de desistência e considerando que a relação processual 

já foi formada, nos termos do art. 485, § 4, do NCPC , intime-se a parte ré 

para manifestar-se no prazo de cinco dias.

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.: 314695 Nr: 10978-96.2013.811.0002

 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: ELENIL TERESINHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por ELENIL 

TERESINHA DOS SANTOS, devidamente qualificada nos autos, em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A.

Em face do que consta às fls. 115, em que a credora concorda com o 

valor depositado e requer o levantamento, e considerando que a devedora 

não ofertou impugnação, ao contrário, pediu a extinção do feito, DOU 

COMO EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na forma 

do art. 924, II, do NCPC.

Autorizo o levantamento do valor depositado em favor do credor, 

conforme requerido, devendo ser observadas as cautelas de praxe.

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.: 207261 Nr: 3197-96.2008.811.0002

 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: CELY MARIA AUXILIADORA BARROS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIANO IMADA, MARIO ANTUNES DE 

ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO SILVA E TAQUES 

- OAB:17504-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDECIR ERRERA - 

OAB:3365-A

 Processo n° 3197-96/2008 (Cód. 207261)

Vistos...

À parte embargante/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
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 392003 Nr: 6562-17.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUILHERME SIQUEIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6562-17/2015 (Cód. 392003)

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.: 267023 Nr: 8624-69.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPELARIA GRAFITE COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, PAPELARIA CUIABÁ COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, WILSON DA SILVA OLIVEIRA, TAMIRES 

POMPERMAYER OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344, Fábio Arthur da Rocha Capilé - OAB:6187MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO HENRIQUE TELES DE 

SOUZA - OAB:11409/MT

 Processo nº 8624-69/2011 (Cód. 267023)

Vistos...

Providencie a Sra. Gestora a abertura do segundo volume a partir das fls. 

207

Ao credor para manifestar-se sobre a certidão negativa de fls. 226 e 

conclusos para análise.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 12 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 391491 Nr: 6239-12.2015.811.0002

 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: MARCIO FERNANDES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 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

 Processo nº 6239-12/2015 (Cód. 391491)

Vistos...

Diante do pedido de desistência e considerando que a relação processual 

já foi formada, nos termos do art. 485, § 4, do NCPC , intime-se a ré para 

manifestar-se no prazo de cinco dias.

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.: 316927 Nr: 13289-60.2013.811.0002

 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: LUIZ FERNANDO GANDRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, SERASA - 

CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DOS BANCOS S/A, CAMARA DE 

DIRIGENTE LOGISTA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DO 

CONSUMIDOR - APC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - 

OAB:13879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:MG/78.069, BERNARDO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, BREINER RICARDO 

DINIZ RESENDE MACHADO - OAB:84400, OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A/MT

 Certifico que os embargos de fls. 167/174, foram anexados 

tempestivamente. Impulsiono, ainda, para intimar a parte para manifestação 

sobre os embargos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 41360 Nr: 9098-89.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMIRDES PEREIRA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ESTRELA D'ALVA LTDA, 

TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, RENATO ALVES PINTO, AUGUSTO 

ALVEZ PINTO, JOÃO DE CAMPOS PALMA, RENE ADÃO ALVEZ PINTO, 

CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA, JÚLIO MARQUES PACHECO, IRALVA MARIA 

ALVES, LAZARA ALVES PINTO, RICARDO AUGUSTO ALVES PINTO, 

MARLUCE MARIA ALVES LOPES, MARILENE MARIA ALVES SILVA, EVA 

LÚCIA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MORAES DE OLIVEIRA 

- OAB:12913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CÉZAR G. 

PARREIRA - OAB:6265, ITAMAR DERVALHE - OAB:2142-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para fornecer 

informações para confecção de nova certidão de credito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 343459 Nr: 10637-36.2014.811.0002

 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: BARUQUE GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO ECONOMICO MIRIAN, AUTO POSTO 

IRMÃOS BATISTA LTDA, MIRIAN AUTO POSTO LTDA, AUTO POSTO 

AMAZONAS LTDA - EPP, JAISON VOLPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neuza Fernandes da Silva - 

OAB:14111/MT, THIAGO FELLIPE O. PEREIRA - OAB:13676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE R. S. DETOFOL - 

OAB:4.234 RO

 Processo n.° 10637-63/2014 (Cód. 343459)

Vistos...

Intime-se a parte responsável pelo pagamento dos honorários periciais 

para assim proceder no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da 

prova.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021916/3/2018 Página 449 de 543



Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 14 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 397881 Nr: 10194-51.2015.811.0002

 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: TADEU INÁCIO PELISSON JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:OAB/MT 6945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Processo nº 10194-51/2015. (Cód. 397881)

Vistos...

Ao autor para dizer se concorda com os valores depositados às fls. 101, 

ciente que a inércia importará na concordância e quitação da obrigação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 14 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 404358 Nr: 13524-56.2015.811.0002

 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: LUIS PAULO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIMAT ENGENHARIA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:18609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:MT-5959, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11363/MT

 Processo n° 13524-56/2015 (Cód. 404358)

Vistos...

Revogo o despacho de fls. 233 por pender o feito da produção de outras 

provas.

Para colheita da prova oral, oportunidade em que tomarei os depoimentos 

pessoais das partes e ouvirei as testemunhas da ré, desde que arroladas 

no prazo legal, designo audiência de instrução e julgamento para 

15/05/2018, às 16:00h.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 14 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 283861 Nr: 2788-81.2012.811.0002

 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: GERALDO APARECIDO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EBENEZER SOARES BELIDO, 

EUNICE DA SILVA BELIDO, KEYLA DA SILVA BELIDO, DAVID DA SILVA 

BELIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.° 2788-81/2012 (Cód. 283861)

Vistos...

A citação por hora certa é cabível quando o Oficial de Justiça perceber a 

tentativa da parte em furtar-se ao cumprimento da diligência. Logo, é ato 

discricionário do Meirinho.

Inobstante, expeça-se mandado de citação, podendo o Oficial de Justiça, 

acaso perceba tentativa de ocultação, cumprir o mandado por hora certa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 14 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 420487 Nr: 22244-12.2015.811.0002

 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: EDSON WILSON DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

GERAIS DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE CRISTINA SANABRIA 

CARVALHO ALVES - OAB:OAB/MT19.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 22244-12/2015. (Cód. 420487)

Vistos...

Ao autor para dizer se concorda com os valores depositados às fls. 186, 

ciente que a inércia importará na concordância e quitação da obrigação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 14 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 351719 Nr: 17116-45.2014.811.0002

 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: BERENICE FONTOURA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S. A. CRED. FINAN. E 

INVESTIMENTO, RECUPERADORA NACIONAL DE CRÉDITO LTDA-RENAC, 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I . DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, 

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARQUES 

SILVEIRA - OAB:120.410, DOUGLAS TADEU MAGALHÃES - 

OAB:14.827, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:15.687-A, Giza 

Helena Coelho - OAB:166349SP, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A

 Processo n° 17116-45/2014 (Cód. 351719)

Vistos...

Certifique-se a tempestividade dos Declaratórios (art. 1.023, do NCPC).

Nos termos do art. 1.023, § 2º, do NCPC, intime-se a parte contrária para 

manifestar-se sobre os embargos declaratórios no prazo de cinco dias.

Após, conclusos para análise.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 14 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 413543 Nr: 18637-88.2015.811.0002

 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: ADILSON DE JESUS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 
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ALAMINO - OAB:9333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 18637-88/2015. (Cód. 413543)

Vistos...

Ao autor para dizer se concorda com os valores depositados às fls. 133, 

ciente que a inércia importará na concordância e quitação da obrigação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 14 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 391970 Nr: 6534-49.2015.811.0002

 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: JACÍ BARBOZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Processo nº 6534-49/2015. (Cód. 391970)

Vistos...

Ao autor para dizer se concorda com os valores depositados às fls. 100, 

ciente que a inércia importará na concordância e quitação da obrigação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 14 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 390409 Nr: 5601-76.2015.811.0002

 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: CAGDS, FÁTIMA GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Processo nº 5601-76/2015. (Cód. 390409)

Vistos...

Ao autor para dizer se concorda com os valores depositados às fls. 129, 

ciente que a inércia importará na concordância e quitação da obrigação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 14 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 400430 Nr: 11552-51.2015.811.0002

 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: ISAC RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 11552-51/2015. (Cód. 400430)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE COBANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por ISAC 

RONDON em desfavor SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA.

Informa o devedor às fls. 124 a realização de depósito para cumprimento 

da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 127 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. 127, 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, 14 DE MARÇO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 422566 Nr: 23325-93.2015.811.0002

 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: EUNICE CARVALHO SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:6421-E, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184=A

 Processo nº 23325-93/2015. (Cód. 422566)

Vistos...

Ao autor para dizer se concorda com os valores depositados às fls. 97, 

ciente que a inércia importará na concordância e quitação da obrigação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 14 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 432601 Nr: 2530-32.2016.811.0002

 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: ESIO DE OLIVEIRA SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOSÉ DA SILVA 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 2530-32/2016. (Cód. 432601)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE COBANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por ESIO 

DE OLIVEIRA SOUZA JUNIOR em desfavor SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA.

Informa o devedor às fls. 138/139 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 140 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. 140/141, 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.
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CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 14 DE MARÇO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 374105 Nr: 22375-21.2014.811.0002

 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: CLAUDINEIA DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GUILHERME BARBOSA 

DOS SANTOS - OAB:17049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo nº 22375-21/2014. (Cód. 374105)

Vistos...

Ao autor para dizer se concorda com os valores depositados às fls. 116 e 

150, ciente que a inércia importará na concordância e quitação da 

obrigação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 14 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 412335 Nr: 17963-13.2015.811.0002

 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: CLARINDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA MEGIOLARIO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REICYLA BRUNA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT20.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ANTONIO DE 

FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - OAB:18537, MAURO ALEXANDRE 

MOLEIRO PIRES - OAB:7443

 Impulsiono estes autos para intimar as partes para especificação das 

provas a serem produzidas

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236029 Nr: 15976-49.2009.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES FERREIRA PETROSINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DELCI BALEEIRO 

SOUZA, para devolução dos autos nº 15976-49.2009.811.0002, Protocolo 

236029, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005467-95.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS GARCIA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIENE PEREIRA CHAVES OAB - GO0014419A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1005467-95.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

NCPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do NCPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do NCPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

NCPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, NCPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, NCPC). Nos 

termos do art. 827 do NCPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Por fim, consigno que fica 

CONDICIONADA a expedição do mandado ao depósito do título executivo 

extrajudicial original na secretaria da 2ª Vara Cível, nos termos do artigo 

425, § 2º, do NCPC. PRAZO DE 10 DIAS. Em sendo apresentado o título 

executivo junto à secretaria dentro do prazo supra cite-se. Caso contrário, 

certifique-se e faça os autos conclusos para deliberações pertinentes. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. Várzea Grande-MT, 19 

de dezembro de 2016. (Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006081-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON JOSE DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE - MT, 15 de março de 

2018 Processo: 1006081-66.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 13.500,00; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: 

AUTOR: EDMILSON JOSE DA ROSA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O presente expediente tem por 

finalidade a intimação da parte autora para que no prazo de 05(cinco) 

dias, informar quanto à resposta da seguradora. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Atenciosamente. DUMARA KLENA NOGUEIRA DE CASTILHO 

VOLPATO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE 

DO 2ª 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) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001240-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PERFITEC EXTRUSAO DE ALUMINIO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE VINICIUS HERNANDES COPPINI OAB - SP253558 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA BARROS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1001240-28.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Indefiro a medida acautelatória pretendida referente ao arresto 

online, haja vista que para a efetivação da constrição judicial faz-se 

indispensável a efetivação da citação da executada, o que ainda não 

ocorreu, bem assim não restou demonstrado a situação financeira 

precária da executada ou que esta esteja dilapidando seu patrimônio 

situação que poderia ensejar a concessão de tal medida. Cite-se a parte 

executada, para, no prazo legal de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, nos termos do art. 829, caput, do NCPC, sob pena de penhora de 

tantos bens quantos bastem à satisfação do valor do débito atualizado, 

observando o art. 840, do NCPC. Não efetuado o pagamento, proceda-se 

de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 
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respectivo auto e de tais atos seja a parte executada intimada, nos termos 

do art. 829, §1º do NCPC. Não sendo encontrada a parte devedora, o Sr. 

Oficial de Justiça procederá o arresto de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução (art. 830, caput, NCPC). Poderá a parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do mandado de 

citação, opor embargos à execução (art. 915, caput, NCPC), 

independentemente de penhora (art. 914, caput, NCPC). Nos termos do art. 

827 do NCPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

que será reduzido pela metade em caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias. Por fim, consigno que fica CONDICIONADA a expedição 

do mandado ao depósito do título executivo extrajudicial original na 

secretaria da 2ª Vara Cível, nos termos do artigo 425, § 2º, do NCPC. 

PRAZO DE 10 DIAS. Em sendo apresentado o título executivo junto à 

secretaria dentro do prazo supra cite-se. Caso contrário, certifique-se e 

faça os autos conclusos para deliberações pertinentes. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 31 de março 

de 2017. (Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 66904 Nr: 2792-02.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE PETROLEO F. CORREA LTDA. (POSTO 

ZERO KILOMETRO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PADILHA LOANGO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA MINOSSO - 

OAB:7602, PAULO INACIO HELENE LESSA - OAB:6571, PAULO INACIO 

HELENE LESSA - OAB:OAB-MT 6571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Keile Tatiane Almeida - 

OAB:6.460/MT

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com a DrMARIA 

FERNANDA MINOSSO, fora do prazo legal, em sendo assim, impulsiono 

estes autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, 

com intimação ao mencionado advogado para providenciar a devolução do 

processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 346217 Nr: 12779-13.2014.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Operario Futebol Clube Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovanni Benegas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANENILVA GONÇALVES 

BATISTA - OAB:OAB/MT 18.056, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA 

- OAB:OAB/MT17306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013

 TERMO DE AUDIÊNCIA

PROCESSO: Interdito Proibitório nº 12779-13.2014.811.0002 – Id. 346217

DATA/HORA: 14 de março de 2018, às 15h00min.

FINALIDADE: Audiência de Instrução e julgamento.

PRESENTES: O Exmo. Sr. Dr. André Mauricio Lopes Prioli – Juiz de Direito, 

o preposto da parte autora Sr. Diego de Oliveira Rodrigues Jeronimo 

acompanhado Dr. Rodrigo Agaripe de Abreu e Lima, bem assim as 

testemunhas Alessandro dos Santos e Ivanildo da Silva Campos.

AUSENTE: O requerido Geovanni Benegas e seu respectivo patrono, uma 

vez que não há comprovação da sua intimação.

ABERTA A AUDIÊNCIA: A presente solenidade resta prejudicada, ante a 

ausência de intimação pessoal do requerido para seu depoimento pessoal. 

Pela ordem a parte autora insiste no depoimento pessoal da parte 

requerida. Pelo MM. Juiz fora dito que: 1) DETERMINO A SUSPENSÃO da 

presente solenidade, considerando que não há informação da intimação 

do requerido, ante o não retorno da Carta Precatória expedida à fl. 228, 

bem assim tendo em vista a existência de Embargos de Terceiros, cujo 

objeto se confunde, sendo de bom alvitre que a instrução ocorra de forma 

simultânea para futuro julgamento em conjunto. 2) Saem os presentes 

devidamente intimados. 3) Cumpra-se. NADA MAIS. Do que para constar, 

lavrei o presente termo que lido, vai devidamente assinado. Eu, Jaiany 

Ramos Assessora de Gabinete I, digitei e subscrevi.

 Dr. André Mauricio Lopes Prioli

Juiz de Direito

Sr. Diego de Oliveira Rodrigues Jeronimo

 Preposto da parte autora

Dr. Rodrigo Agaripe de Abreu e Lima

Adv./Autor

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 283764 Nr: 2693-51.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOUFLER & LANGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVAN COSTA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DOS ADVS. REINALDO 

CELSO BIGNARDI E VINICIUS BIGNARDI - OAB-MT 3761-A E 12901 DA 

EXPEDIÇÃO E ENCAMINHAMENTO PARA A CENTRAL REGULADORA DO 

MANDADO NESTA DATA. CONSIGNO QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA, 

AUXILIAR DO JUÍZO, NÃO TEM O DEVER FUNCIONAL DE PROCURAR 

PELA PARTE QUE SE COMPROMETEU, NOS AUTOS, A CONDUZI-LO E/OU, 

CABENDO A ESTA, INTERESSADA QUE É NO DESENLACE DO 

PROCESSO, CONTATAR O MEIRINHO COM VISTAS AO EFETIVO 

CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS.

 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006081-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON JOSE DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1006081-66.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Compulsando os autos, verifico que a parte 

requerente juntou aos autos cópia do protocolo do requerimento 

administrativo, contudo não apresentou a prova da recusa ao pagamento 

por parte da seguradora. Assim, considerando que para dar 

prosseguimento ao feito é necessária a negativa da seguradora, 

determino que aguarde o prazo de 90 (noventa) dias. Decorrido lapso 

temporal, certifique-se, intime-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para informar quanto à resposta da seguradora. Findo o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Por fim, 

concedo ao autor os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, nos moldes 

ditados pelo artigo 98 do NCPC. Às providências. Várzea Grande/MT, 21 

de agosto de 2017. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 
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PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001424-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA (AUTOR)

ADRIANO MARTINS SIMI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR APOITIA OAB - MT7976/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001424-47.2018.8.11.0002 AUTOR: REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA 

FERREIRA, ADRIANO MARTINS SIMI RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Inicialmente, verifica-se que a 

petição constante no id. n. 12184049, não tem qualquer relação com o 

presente feito, trata-se de contestação apresentada por Porto Seguro, 

que sequer integra a presente ação, em ação de cobrança de seguro 

DPVAT, motivo pelo qual determino sua exclusão do sistema. De outro 

norte, consta no id. 12201686 Embargos de Declaração opostos pela 

requerida Energisa, em que alega a existência de omissão na decisão 

proferida anteriormente. Aduz que, a decisão foi omissa, tendo em vista 

não ter se manifestado quanto ao expresso pedido de revogação da 

liminar, em razão da impossibilidade de religação da energia em razão das 

irregularidades existentes no local. Verbera que, em trecho da petição 

apresentada pela embargante esta faz menção ao pedido de revogação e 

que, apenas, pediu alternativamente e sucessivamente a designação de 

audiência ou cumprimento da liminar com o acompanhamento de oficial de 

justiça e polícia. Foi certificada a tempestividade dos embargos de 

declaração (id. 12212732). De outro norte, o autor manifestou-se quanto à 

petição de id. 12147761, refutando os fatos narrados pela requerida em 

sua manifestação, informa que sequer foi tentada a religação da energia 

nas unidades consumidoras. Afirma que, para efetivar o corte na rede 

elétrica a requerida não precisou entrar no imóvel, pois a rede elétrica não 

fica dentro da propriedade, de modo que não precisaria entrar para religar 

a rede elétrica (id. 12221452). Pois bem. Os embargos de declaração 

encontram respaldo no art. 1.022, possuindo a função esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, portanto os embargos servem à integração da 

decisão. No caso, razão não assiste ao embargante, haja vista que, na 

petição constante no id. n. 12147761, não há pedido expresso de 

revogação ou suspensão da liminar, sendo certo que a mera alegação, no 

corpo da petição, de que esta ‘merece ser cassada’ não se presta a este 

fim. Desta forma, inexiste a alegada omissão. Ante o exposto, NÃO 

ACOLHO os Embargos Declaratórios, nos termos supracitados, mantendo 

a decisão de id. 12147761 incólume. De outro norte, quanto à arguição de 

que não é possível religar a energia em razão das irregularidades 

existentes no local, a constatação da veracidade desta está condicionada 

à produção de provas e ao crivo do contraditório, pois é veementemente 

refutada pela parte autora na manifestação de id. 12221452. Ademais, fica 

a parte autora instada a contribuir com o resultado da demanda, não 

criando embaraços e permitindo a entrada da requerida em sua 

propriedade para efetivo cumprimento da liminar, sob pena desta ser 

revogada. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Várzea 

Grande, 14 de março de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001726-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE DA SILVA BARBIERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001726-76.2018.8.11.0002 AUTOR: MARIA SALETE DA SILVA BARBIERI 

RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, CENTRAPE - 

CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL 

Vistos. Trata-se de Ação proposta em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, autarquia federal, de tal modo, falece este juízo de 

competência para processar e julgar a presente lide. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas da Fazenda Pública desta Comarca. Às providências. Várzea 

Grande, 15 de março de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001955-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANNE MARIA FLAUZINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

CALLIDIAM DE SOUZA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001955-36.2018.8.11.0002 REQUERENTE: REGIANNE MARIA FLAUZINO 

REQUERIDO: CALLIDIAM DE SOUZA E SILVA, BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. Várzea Grande, 15 de março de 2018. (Assinado 

Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001816-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RUVIERI DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO)

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JOAO DE PINHO NOVO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001816-84.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: CARLOS ROBERTO RUVIERI DE 

SOUZA EXECUTADO: JOSE JOAO DE PINHO NOVO Vistos. Em análise dos 

autos, verifica-se que a ação foi nominada como Execução de Título 

Extrajudicial, contudo não veio instruída com título executivo válido, sendo 

certo que o termo de acordo formulado pelo executado e sua ex-esposa 

na ação de divórcio não se enquadra em qualquer das hipóteses legais de 

títulos executivos extrajudiciais (art. 784, do CPC). Destarte, ante à 

ausência de documento indispensável à propositura da ação, deverá o 

exequente promover a emenda à inicial juntando-o, ou se preferir deverá 

adequar a ação e os pedidos ao procedimento comum, observando o 

disposto no art. 319 e seguintes do CPC (art. 801 c/c 320, do CPC). Assim, 

determino que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando o comprovante de entrega e recebimento da mercadoria, para 

que as duplicatas mercantis constituam títulos executivos, ou adeque o 

título da ação e pedidos ao procedimento comum, sob pena de 

indeferimento da exordial (art. 801, do CPC). Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado, façam os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Várzea Grande, 15 de março de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001606-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS MENERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001606-33.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: LUIZ CARLOS MENERO Vistos. Trata-se de 

Execução proposta por instituição financeira subordinada à fiscalização 

do Banco Central. Logo, com fulcro na resolução nº 001/2015/TP, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos 

redistribuídos para a Vara Especializada em Direito Bancário. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 15 de março de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001565-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FORNARI SCHMIDT E SCHMIDT LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hitler Pullig Filho OAB - MT0011529A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABOM ALIMENTOS EIRELI - EPP (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001565-66.2018.8.11.0002 EMBARGANTE: FORNARI SCHMIDT E 

SCHMIDT LTDA - ME EMBARGADO: CUIABOM ALIMENTOS EIRELI - EPP 

Vistos. Digne-se esta secretaria a certificar quanto à tempestividade dos 

presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, observando o feito principal de n. 

1003133-54.2017.8.811.0002. De mesmo modo, certifique-se nos autos 

quanto à oposição dos presentes Embargos à Execução, informando 

quanto à tempestividade e identificando o número da presente demanda 

naqueles autos, bem como procedendo a associação dos feitos. Após, 

voltem os autos imediatamente conclusos para a análise do pedido de 

tutela de urgência. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Várzea Grande, 15 de março de 2018. (Assinado digitalmente) 

André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001631-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARIO TORRES DE MOURA FILHO OAB - MG96427 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSAL QUIMICA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001631-46.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA 

EXECUTADO: UNIVERSAL QUIMICA LTDA - EPP Vistos. Cite-se a parte 

executada, para, no prazo legal de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, nos termos do art. 829, caput, do CPC, sob pena de penhora de 

tantos bens quantos bastem à satisfação do valor do débito atualizado, 

observando o art. 840, do CPC. Não efetuado o pagamento, proceda-se de 

imediato a penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos seja a parte executada intimada, nos termos do art. 

829, §1º do CPC. Não sendo encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de 

Justiça procederá o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução (art. 830, caput, CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 

15 (quinze) dias após a juntada do mandado de citação, opor embargos à 

execução (art. 915, caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, 

caput, CPC). Nos termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, que será reduzido pela metade 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. Várzea Grande, 15 de março de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001527-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OZORIO PIVATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA TONCHIS OAB - SP239453 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO PIVATO (REQUERIDO)

LAURINDO PIVATO (REQUERIDO)

OTILIA CIROTTO PIVATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001527-54.2018.8.11.0002 REQUERENTE: OZORIO PIVATO REQUERIDO: 

ANGELO PIVATO, OTILIA CIROTTO PIVATO, LAURINDO PIVATO Vistos. 

Trata-se de Ação proposta em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, autarquia federal, de tal modo, falece este juízo de 

competência para processar e julgar a presente lide. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas da Fazenda Pública desta Comarca. Às providências. Várzea 

Grande, 15 de março de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001518-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DO PRADO SILVA COSTA (EXECUTADO)

WESLEY GONCALO ROZENDO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001518-92.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA EXECUTADO: WESLEY GONCALO ROZENDO DA 

COSTA, VANESSA DO PRADO SILVA COSTA Vistos. Cite-se a parte 

executada, para, no prazo legal de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, nos termos do art. 829, caput, do CPC, sob pena de penhora de 

tantos bens quantos bastem à satisfação do valor do débito atualizado, 

observando o art. 840, do CPC. Não efetuado o pagamento, proceda-se de 

imediato a penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos seja a parte executada intimada, nos termos do art. 

829, §1º do CPC. Não sendo encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de 

Justiça procederá o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução (art. 830, caput, CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 

15 (quinze) dias após a juntada do mandado de citação, opor embargos à 

execução (art. 915, caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, 

caput, CPC). Nos termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, que será reduzido pela metade 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. Várzea Grande,15 de março de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001688-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO)

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

KEILA SOUZA DA CUNHA NAUJORKS OAB - MT13837/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUIZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001688-64.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: SENAI - SERVICO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EXECUTADO: PAULO LUIZ DE OLIVEIRA 

Vistos. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do CPC, sob 

pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação do valor do 

débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte executada 

intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo encontrada a 

parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto de tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, CPC). 

Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do 

mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, caput, CPC), 

independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos termos do art. 

827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

que será reduzido pela metade em caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. 

Várzea Grande, 15 de março de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001695-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO)

KEILA SOUZA DA CUNHA NAUJORKS OAB - MT13837/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAIMON JAQUES DE SOUZA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001695-56.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: SENAI - SERVICO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EXECUTADO: SAIMON JAQUES DE SOUZA 

BORGES Vistos. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, 

do CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à 

satisfação do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. 

Não efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande, 15 de março de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001783-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELMEY LUANY DA SILVA ARRUDA (EXECUTADO)

RENAN MARQUES DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001783-94.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA EXECUTADO: RENAN MARQUES DE ARAUJO, 

KELMEY LUANY DA SILVA ARRUDA Vistos. Inicialmente, verifica-se que 

não consta nos autos a informação de que foram recolhidos os 

emolumentos judiciais iniciais. Sendo assim, intime-se a parte autora, para 

comprovar o recolhimento das custas referentes à distribuição da 

presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, conforme previsão do artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e façam os autos conclusos. Várzea Grande, 15 de março de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001810-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO RODRIGUEZ JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENILDO NEVES DE SOUZA OAB - MT22020/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

E.F. DE OLIVEIRA SILVA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001810-77.2018.8.11.0002 AUTOR: OSVALDO RODRIGUEZ JUNIOR RÉU: 

E.F. DE OLIVEIRA SILVA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - ME, 

CARLOS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA Vistos. A pretensão visa o 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (art. 700, do CPC). Expeça-se 

mandado, com prazo de 15 dias, para pagamento. Conste, ainda que, 

nesse prazo, o réu poderá opor embargos nos próprios autos (art. 702 do 

CPC). Caso não haja cumprimento da obrigação, oferecimento de 

embargos ou, ainda, rejeitados estes, constituir-se-á, de pleno direito, o 

título executivo judicial. (art. 702, §8º, CPC). No mais, nos termos do artigo 

701, do CPC, fixo os honorários em 5% do valor da causa, anotando-se, 

no mandado, que caso o réu cumpra com o pagamento integral do débito, 

ficará isento das custas processuais (art. 701, §1º, do CPC). Por fim. 

Consigno que dica CONDICIONADA a expedição do mandado ao depósito 

do título original na secretaria da 2ª Vara Cível, nos termos do art. 425, § 

2º, do CPC. Prazo de 10 dias. Em sendo apresentado o título original junto 

à secretaria dentro do prazo supra cite-se. Caso contrário, certifique-se e 

façam os autos conclusos para deliberações pertinentes. Concedo à parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 

do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Várzea Grande, 15 de março de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão 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:
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AGROGER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001780-42.2018.8.11.0002 AUTOR: RISA S/A RÉU: AGROGER 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Vistos. Em análise 

dos autos verifica-se que a parte autora prestou caução bem assim 

recolheu a diferença das custas processuais (id. 12218517, 12218563, 

12218640, 12211037, 12211007, 12211126) Pois bem, à vista da 

procuração acostada sob id. 12238085, restou sanada a irregularidade 

mencionada na certidão de id. 12231671. Assim, EXPEÇA-SE o respectivo 

termo de caução do bem dado em garantia. Devidamente assinado o termo 

de caução, expeça-se ofício ao respectivo Cartório de Registro de 

Imóveis, para as devidas anotações à margem da matricula. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 15 de março de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001864-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT0014500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LIMA FAGUNDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001864-43.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: PAPITO AUTO POSTO VARZEA 

GRANDE LTDA EXECUTADO: ANDRE LIMA FAGUNDES Vistos. Cite-se a 

parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do NCPC, sob pena de 

penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação do valor do débito 

atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não efetuado o pagamento, 

proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos seja a parte executada intimada, nos 

termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo encontrada a parte devedora, 

o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto de tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, caput, CPC). Poderá a parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do mandado de 

citação, opor embargos à execução (art. 915, caput, CPC), 

independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos termos do art. 

827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

que será reduzido pela metade em caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias. Por fim. Consigno que fica CONDICIONADA a expedição 

do mandado ao depósito do título original na secretaria da 2ª Vara Cível, 

nos termos do art. 425, § 2º, do CPC. Prazo de 10 dias. Em sendo 

apresentado o título original junto à secretaria dentro do prazo supra 

cite-se. Caso contrário, certifique-se e façam os autos conclusos para 

deliberações pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o 

necessário. Várzea Grande, 15 de março de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005482-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DA COSTA ALENCAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1005482-64.2016.8.11.0002 AUTOR: ALESSANDRA DA COSTA ALENCAR 

RÉU: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer proposta por ALESSANDRA DA COSTA ALENCAR em desfavor de 

ITAUCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. Aportou-se aos 

autos petição em que as partes informam ter realizado acordo 

extrajudicial, requerendo a sua homologação por este juízo e 

cancelamento da audiência de conciliação designada (id. 5778042. O 

acordo não foi homologado em razão da ausência de procuração 

outorgada à requerida com poderes para transigir, determinado que a 

requerida junte procuração para regularização da representação 

processual. A requerida informou o cumprimento do acordo, juntando o 

comprovante de depósito (id. 6047582). Posteriormente, peticionou 

requerendo a juntada dos documentos representativos conforme 

determinado (id. 6710062, 6710068 e 6710096) E os autos vieram 

conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento. Decido. Observo que, a 

requerida juntou a irregularidade, juntando os atos constitutivos, 

procuração e substabelecimento, bem como os termos tratados no ajuste 

entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. Desse 

modo, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, do CPC. Por 

conseguinte, cancela a audiência de conciliação designada. Honorários 

sucumbenciais nos termos do acordo. Isento de custas remanescentes, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo recursal, 

certifique-se o transitado em julgado da presente sentença e arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo. Várzea Grande, 15 de março de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002999-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAZEN DAVID DE SOUZA (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)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação retro. 

Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006080-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU FELIPE 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão intimo as partes a respeito da perícia 

designada nos autos, que terá início em 10/04/2018, às 08h00, a ser 

realizada no Instituto Jardim, localizado na Avenida das Flores, n. 257, 

Bairro Jardim Cuiabá em Cuiabá - MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005512-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDSON DA SILVA BOTELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (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)

 

Por meio da presente certidão intimo as partes a respeito da perícia 

designada nos autos, que terá início em 25/04/2018, às 14h00, na Center 

Clin, localizada na Rua Barão de Melgaço, esquina com a Rua Major Gama, 

n° 2403, Bairro Centro-Sul em Cuiabá – MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002763-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Por meio da presente certidão intimo as partes a respeito da perícia 

designada nos autos, que terá início em 25/04/2018, às 14h00, na Center 

Clin, localizada na Rua Barão de Melgaço, esquina com a Rua Major Gama, 

n° 2403, Bairro Centro-Sul em Cuiabá – MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008271-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALOISIO JARDIM DOS SANTOS (AUTOR)

VALDOMIRO GARRIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT0017563A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS TEIXEIRA CHAVES (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID 

12103826). Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003410-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INTERCEMENT BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO MULINARI OAB - RS0047342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARAJOARA MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID 

12234175). Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000160-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IND. REUNIDA DE ARTEF. DE CIMENTO E PROD. CERAMICOS LTDA - ME 

(RÉU)

REGIANE MARLI FROES RODRIGUES (RÉU)

MARLY RODRIGUES FROES (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000160-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IND. REUNIDA DE ARTEF. DE CIMENTO E PROD. CERAMICOS LTDA - ME 

(RÉU)

REGIANE MARLI FROES RODRIGUES (RÉU)

MARLY RODRIGUES FROES (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008593-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUZAN CARLA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEODORO AQUINO DE MORAES (RÉU)

Aldair Benedita Bastos Vilanova (RÉU)

Francisco Villanova Filho (RÉU)

Outros Interessados:

Luzinei Oliveira Campos (TERCEIRO INTERESSADO)

Ilisângela Macaubas do Prado (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID 

12185833). Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005881-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO TIENE DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS OAB - MT0009519A 

(ADVOGADO)

SIMONE CARNEIRO CAMPOS OAB - MT18968/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELEDIR DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005881-59.2017.8.11.0002 

AUTOR: ADAO TIENE DE CAMPOS RÉU: HELEDIR DA SILVA Vistos etc., 

Visando o cumprimento da medida liminar deferida nos autos e decisão de 

id. 10990738, determino seja expedido o competente mandado visando a 

apreensão do veículo Fiat/Palio ELX Flex, Fabricação/Modelo 2008/2008, 

Cor Preta, Placa EDA-0441, a ser entregue à parte autora, mediante 

reforço policial, se necessário, a qual desde já autorizo, mediante a 

certificação pelo Sr. Oficial de Justiça de eventual resistência oposta pela 

requerida. Ainda, ressalto que o referido mandado deverá ser cumprido no 

endereço indicado pelo autor no id. 11695012. Efetivada a reintegração de 

posse do bem em favor do autor venham-me os autos conclusos para 

ordenamento do feito e análise das preliminares arguidas em contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 257307 Nr: 15749-25.2010.811.0002
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAVARO FAVARO LTDA, MÁRIO SIDNEY 

FAVARO, FABIA ZELINDA FAVARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA S. C. RESENDE - OAB:6057, 

FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, VALERY MARTINS DA 

ROCHA VERAS - OAB:OAB/MT 12.793-3

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, providenciar/comprovar o depósito dos valores necessários 

para distribuição e cumprimento da Carta Precatória encaminhada à 

Comarca de Campo Grande - MS, bem como que promova o depósito dos 

valores da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, diligenciar 

junto a Comarca em questão para obter valores e forma de 

pagamento/depósito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 426548 Nr: 25404-45.2015.811.0002

 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: VIP COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIENE PEREIRA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DE SOUZA - OAB:OAB/SP 

200.186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar/comprovar o depósito dos valores 

necessários para distribuição e cumprimento da Carta Precatória 

encaminhada à Comarca de Caracol - PI (Guaribas), bem como que 

promova o depósito dos valores da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, diligenciar junto a Comarca em questão para obter 

valores e forma de pagamento/depósito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 430475 Nr: 1120-36.2016.811.0002

 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: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para, querendo, no 

prazo comum de 05(cinco) dias, para, querendo, apresentar quesitos e 

indicar assistente técnico. Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 283242 Nr: 2082-98.2012.811.0002

 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: JOSILENE CRISTINA GUGEL VAQUERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS SANTOS GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:8212, 

Zoé Oliveira da Conceição - OAB:9366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 430475 Nr: 1120-36.2016.811.0002

 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: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Por meio da presente certidão, intimo a parte requerida para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 12782 Nr: 45-94.1995.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTA CLEMENTINA SALES, ROSIVEL MATIAS SALES, 

ROGÉRIO MATIAS SALES, REGEN MATIAS SALES, REJANE MATIAS 

SALES, RAGNA MATIAS SALES, RAILDE MATIAS SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI BARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT, MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:MT 9.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZADIR ANGELO - 

OAB:1566/MT

 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, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 222877 Nr: 3126-60.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA CANDIDA OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. P. SALVADOR - 

OAB:10.279, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 429617 Nr: 589-47.2016.811.0002

 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: QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE MAGALHÃES COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CASTRO BORGES REIS 

- OAB:18.866, JOAO PAULO MORESCHI - OAB:11686, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 385129 Nr: 2112-31.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, SERVIÇOS PRO-CONDOMINO CUIABA LTDA, 

ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO PASSOS DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON RAPHAEL DELLA 

VALENTINA - OAB:20929/O

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de reiterar a intimação da parte requerida para, no prazo 

de 05(cinco) dias, informar nos autos, a instituição bancária, agência, 

conta corrente e CPF ou CNPJ do beneficiário para cuja conta a 

transferência dos valores deverá se operar, tudo nos termos dos poderes 

outorgados e sentença de fl. 126. Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 414682 Nr: 19196-45.2015.811.0002

 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: MARCELO DA SILVA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:13873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000122-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODOPRINCE TRANSPORTES ROOVIARIOS EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA MARIA TORRES FARIAS OAB - MS0008109A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000122-17.2017.8.11.0002 

AUTOR: RODOPRINCE TRANSPORTES ROOVIARIOS EIRELI RÉU: IMPERIAL 

DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP Vistos, etc. Rodoprince 

Transportes Rodoviários Ltda., devidamente qualificada e representada 

nos autos, propõe a presente ação de cobrança em face de Imperial 

Distribuidora de Petróleo Ltda., igualmente qualificada, aduzindo, em 

síntese, que foi contratada pela requerida em fevereiro de 2013 para 

realizar o transporte de combustíveis entre as unidades da requerida 

localizadas nas cidades de Araucária/PR e Várzea Grande/MT. Aduz que 

realizou 03 (três) fretes, razão pela qual emitiu a fatura nº 16948 em 

19/02/2013 no valor de R$ 8.640,00, (oito mil seiscentos e quarenta reais), 

com vencimento para 15/03/2013, referente ao frete de CTRC 1141, e Nota 

Fiscal nº 1316 e fatura nº 16993, com emissão datada em 23/02/2013, no 

valor total de R$ 16.965,00 (dezesseis mil novecentos e sessenta e cinco 

reais), com vencimento para 15/03/2013, referente aos fretes de CTRC 

1772 e 1779, e Notas Fiscais 1328 e 1333 respectivamente. Narra, 

contudo, que a empresa requerida deixou de efetuar o pagamento dos 

valores referente as faturas emitidas, razão pela qual requer a sua 

condenação ao pagamento do valor de R$ 47.768,62 (quarenta e sete mil 

setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos), 

devidamente atualizado. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

4582327 e 4582345. Audiência de conciliação realizada conforme termo 

de Id. 6073022. Em seguida a requerida apresentou contestação 

acompanhada de documentos (ids. 6794458, 6794531 e 6794552), 

alegando preliminarmente a ocorrência da prescrição. No mérito, 

reconhece que o requerente prestou os serviços descritos nos autos, 

porém em virtude de seus prepostos não estarem portando cópia da 

autorização para transporte de produtos perigosos a requerida foi 

autuada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

– IBAMA. Aduz que em virtude das autuações sustou os pagamentos que 

seriam realizados ao requerente, bem como comunicou este que os 

pagamentos não seriam realizados em razão das sanções administrativas 

suportadas. Ainda, alega que os juros de mora devem ser aplicados 

desde a citação e não da data de vencimento como utilizado pelo 

requerente. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar de prescrição 

com a consequente extinção do feito e alternativamente a improcedência 

do pedido inicial. A requerente apresentou impugnação à contestação 

acompanhada de documentos nos ids. 9238339 a 9238374. No id. 

10581020 a requerida manifestou a respeito dos documentos 

apresentados pela requerente. As partes manifestaram a respeito das 

provas que ainda pretendiam produzir nos ids. 11175941 e 11226713. 

Após, os autos vieram conclusos para deliberação. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro 

no art. 355, inciso I, do CPC/2015, por entender que o processo 

encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Da prescrição Sustenta a requerida que a pretensão da 

requerente encontra-se prescrita, tendo em vista que a demanda apenas 

foi proposta em 10/01/2017 ao passo que o contrato de transporte 

celebrado entre as partes foi firmado em fevereiro de 2013. Assim, 

considerando que o prazo prescricional para fins de ressarcimento e 

reparação de eventuais danos é de 01 (um) ano a teor do art. 18 da Lei n. 

11.442/2007, requer a extinção do feito sem o julgamento do mérito. Pois 

bem. Em que pesem os argumentos trazidos pela requerida, inaplicável à 

espécie a prescrição anual prevista no art. 18 da Lei n. 11.442/07, 

porquanto não visar a lide à reparação de danos relativos aos contratos 

de transporte, mas sim a mera cobrança de valores não pagos pelo 

requerida em razão do transporte de produtos. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE. CONTRATO VERBAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA. PEDÁGIOS. LEI N. 10.209/2001. PRESCRIÇÃO 

ANUAL AFASTADA. 1 - Inaplicável à espécie a prescrição anual prevista 

no art. 18 da Lei n. 11.442/07, porquanto não visar a lide à reparação de 

danos relativos aos contratos de transporte, mas sim a mera cobrança de 

valores não pagos pelo réu. Mantida a sentença no tópico. 2 - O 

Conhecimento de Transporte não é o único documento hábil à 

comprovação da relação contratual entre as partes. No caso em liça, a 

relação jurídica restou cabalmente demonstrada a partir dos "tickets de 

pesagem" juntados e pelo depoimento do informante arrolado pela ré. 3 - 

Nos termos da Lei n. 10.209/01, deverá o embarcador suportar o custo 

dos pedágios, independentemente do valor pago pelo frete, sendo que, 

tais valores deverão ser destacados em campo específico do documento 

de embarque. A não discriminação dos respectivos valores faz presumir 

que foi o transportador quem arcou com tais custos, fazendo jus à 

restituição pretendida. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível Nº 

70041949751, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 27/02/2014) 

Dessa forma, considerando que no presente caso o prazo prescricional é 

de 10 (dez) anos a teor do art. 205, do Código Civil, não há que se falar 

em prescrição, razão pela qual rejeito a preliminar em questão. Do mérito 

Pretende a requerente a condenação da requerida ao pagamento do valor 

de R$ 47.768,62 (quarenta e sete mil setecentos e sessenta e oito reais e 

sessenta e dois centavos), devidamente atualizado, em virtude de ter sido 

contratada para realizar o transporte de combustíveis entre as unidades 

da requerida localizadas nas cidades de Araucária/PR e Várzea 

Grande/MT. Pois bem, analisando detidamente os autos, apresenta-me 

como incontroverso os serviços de transportes de combustíveis 

prestados pela requerente em favor da requerida. Isso porque, a própria 

requerida em sua contestação reconhece que houve a prestação do 

serviço de transporte pela parte autora, porém limitou-se a afirmar que não 

realizou o pagamento do valor referente aos fretes em razão de ter sido 

autuada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

– IBAMA pelo fato da requerida não estar portando autorização para 

transporte de produtos perigosos. No entanto, a despeito da alegação da 

parte requerida de que sofreu injustamente sanções administrativas em 

decorrência da requerente, observo que as infrações a ela imputadas pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais – IBAMA 

foram anuladas com a consequente autuação de infração em face da 

empresa autora, conforme se observa das decisões administrativas 

juntadas nos ids. 9238358 e 9238363 e autuação da autora de id. 

9238369. Dessa forma, tenho que restou demonstrado a inadimplência da 

parte requerida quanto ao pagamento dos fretes realizados pela 
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requerente em seu favor. Isso porque, a própria requerida reconhece o 

serviço de transporte pela autora, porém não produziu provas que fossem 

capazes de desconstituir o alegado débito. Ora, apenas limitou a afirmar 

que suspendeu os pagamentos que seriam realizados para requerente em 

virtude de ter sido autuada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais – IBAMA, porém a parte autora demonstrou nos autos 

que tais autuações foram anuladas. Ainda, ressalto que não prospera a 

alegação da requerida de que os documentos apresentados pela 

requerente junto com a sua impugnação não devam ser considerados. 

Isso porque, o momento oportuno para juntada de documentos ocorre, em 

regra, para o autor quando ajuizada a demanda, e para o réu no instante 

em que ofertar a contestação, podendo ainda aquele acostá-los para 

refutar os argumentos contestatórios, como ocorrido nos autos. Portanto, 

os documentos que embasaram a presente são suficientes para 

comprovar a procedência do pedido no tocante ao valor de R$ 25.605,00 

(vinte e cinco mil seiscentos e cinco reais), o qual deverá ser atualizado 

com a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, além dos juros de mora um por cento (1%) ao mês, 

nos termos do art. 406, do Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código 

Tributário Nacional, ambos com o termo da contagem a partir da data do 

vencimento da obrigação, ou seja, em 15/03/2013 (id. 4582329). Ante o 

exposto, julgo procedentes os pedidos formulados pelo inicial para o fim 

de condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 

25.605,00 (vinte e cinco mil seiscentos e cinco reais), que deverá ser 

corrigido na forma da fundamentação supra. Por conseguinte, resolvo o 

mérito, em atenção ao que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. Condeno, outrossim, a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, dê-se 

baixa e arquivem-se os autos. P. I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000162-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON VICENTE DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO OAB - MT19379/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (RÉU)

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BAIAO OAB - MT21453-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

ALEXANDRE ABEL XAVIER ARAGAO OAB - ES11315 (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000162-96.2017.8.11.0002 

AUTOR: ELSON VICENTE DE CAMPOS RÉU: OI S.A, BANCO DO BRASIL 

S.A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO 

DE PLASTICOS LTDA Vistos, etc. Elson Vicente de Campos propôs a 

presente “ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por 

danos morais, cumulada com pedido de tutela antecipada” em face de Oi 

S/A, Fortlev Nordeste Indústria e Comércio de Plástico Ltda., Banco do 

Brasil S/A e Banco Itaú Holding Financeira S/A, sustentando, em síntese, 

que foi sócio da empresa Elson Vicente de Campos & Cia Ltda. ME, no 

período de 1990 a 2011, quando vendeu todas as suas quotas do capital 

social integralizado para Erivaldo da Silva, tendo a empresa passado a se 

chamar EMCS Material de Construção Ltda. Me. Todavia, salienta que seu 

nome fora registrado nos órgãos de proteção ao crédito como sócio da 

empresa EMCS Material de Construção Ltda. Me, referente a débitos 

ocorridos posteriormente a sua saída da sociedade, razão pela qual 

requereu a concessão de medida liminar para que as requeridas retirem o 

seu nome do registro de inadimplência da empresa EMCS Material de 

Construção Ltda. Me. No mérito pugna pela confirmação da medida liminar 

em caráter definitivo com a consequente condenação das requeridas ao 

pagamento de uma indenização a título de danos morais no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) cada. Com a inicial viera os documentos 

acostados nos ids. 4508447 a 4508461. Na decisão de id. 4608416 o 

pedido liminar foi indeferido O requerido Banco Itaú Holding Financeira S/A 

apresentou contestação acompanhada de documentos nos ids. 5789379 a 

5789422, alegando preliminarmente a falta de interesse de agir e 

ilegitimidade passiva. No mérito afirma que a cobrança realizada pelo 

requerido se deu em face da pessoa jurídica, sendo que inexiste qualquer 

apontamento em nome do autor realizado pelo banco réu. Aduz que em 

seus cadastros o requerente não possui qualquer vínculo com a empresa 

EMCS Material de Construções Ltda. e que não possui qualquer ingerência 

nos cadastros das empresas que ainda mantém o requerente como sócio. 

Prossegue alegando a ausência de dano moral e a impossibilidade de 

inversão do ônus da prova. Ao final, requereu o acolhimento das 

preliminares arguidas com a consequente extinção do feito e 

alternativamente a improcedência do pedido inicial. O requerido Banco do 

Brasil S/A apresentou contestação no id. 5802328, aduzindo preliminar de 

ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação. No mérito 

afirma que inexiste qualquer anotação cadastral realizada pelo banco 

requerido em nome do requerente, bem como afirma ser lícito a inscrição 

do nome de eventuais devedores junto aos cadastros de proteção ao 

crédito. Alega que a responsabilidade do envio da notificação ao devedor 

é do órgão de proteção ao crédito que procede a inclusão e não do 

credor, afirma não ter restado demonstrado o alegado dano moral, 

impugna o valor pretendido a título de indenização, impugna o pedido de 

justiça gratuita realizado pelo autor. Ao final requer o acolhimento da 

preliminar arguida, extinguindo-se o feito, a condenação do requerente as 

penas da litigância de má-fé e alternativamente a improcedência do pedido. 

Designada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (id. 5810809). 

O requerente apresentou impugnação as contestações apresentadas 

pelos requeridos Banco Itaú Holding Financeira S/A e Banco do Brasil S/A 

no id. 6076354 O requerido Fortlev Nordeste Indústria e Comércio de 

Plástico Ltda. apresentou contestação no id. 6081483, que veio instruída 

com os documentos acostados nos ids. 6081508 a 6081527, aduzindo 

que não há qualquer restrição do nome do requerente realizada pela 

empresa requerida. Ainda, afirmou que apenas realizou a inscrição do 

nome da empresa jurídica EMCS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. em 

virtude desta possuir um débito perante a requerida, razão pela qual 

pugnou pela improcedência do pedido inicial. Já a requerida Oi S/A 

contestou a demanda no id. 6111451, alegando carência da ação. No 

mérito afirma que não encaminhou os dados do requerente para o Serasa, 

sendo que que apenas foram inseridos os dados da empresa em 

decorrência de inadimplemento. Aduz que se houve a manutenção dos 

dados do requerente como sócio da empresa negativa, esta se deu por 

culpa de terceiros, pois em suas informações encaminhadas não há 

qualquer menção aos sócios. Assim, afirma não ter cometido qualquer ato 

ilícito capaz de gerar dano ao requerente, afirma a inexistência de danos 

moral, impugna o valor pleiteado a título de indenização, a impossibilidade e 

inversão do ônus da prova e que eventualmente os honorários 

advocatícios sejam fixados em 10% sobre o valor da condenação. No fim, 

requereu a extinção do feito sem o julgamento do mérito ou a 

improcedência do pedido inicial. No id. 7321628 o requerente apresentou 

impugnação as contestações apresentadas pela Oi S/A e Fortlev Nordeste 

Indústria e Comércio de Plástico Ltda. Intimadas as partes para 

especificarem as provas que pretendiam produzir, apenas os requeridos 

Banco Itaú Holding Financeira S/A, Oi S/A e Fortlev Nordeste Indústria e 

Comércio de Plástico Ltda. informaram não possuir interesse em produzir 

outras provas e requereram o julgamento antecipado da lide (id. 11051203, 

11114329, 11156945 ). Após, os autos vieram conclusos para 

deliberação. 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. Da impugnação a justiça gratuita O requerido Banco do Brasil 

S/A impugna a concessão do benefício da justiça gratuita deferido ao 

requerente, alegando que simples declaração ou requerimento, não é 

prova hábil a demonstrar a impossibilidade do requerente. Ainda, afirma 

que ele não comprovou a sua insuficiência de recursos para arcar com as 

despesas processuais, razão pela qual não merece prosperar a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita ao requerente. Com efeito, 
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entendo que desmerece acolhimento o pedido elaborado para revogar a 

concessão do benefício de gratuidade judiciária, à vista de que o ônus da 

prova quanto à capacidade financeira do requerente recai sobre o 

requerido, a qual não se desincumbiu de tal mister. Deste modo, não 

merece prosperar a pretensão do requerido, até porque ele se limitou a 

apresentar alegações genéricas e desamparadas de quaisquer provas. 

Ademais, já existe nos autos declaração de hipossuficiência da autora, 

conforme se observa no id. 4508448, sendo certo que o documento 

possui presunção de veracidade, prevalecendo até prova em contrário, 

ônus do qual o requerido não se desincumbiu. A esse propósito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA NATURAL - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE 

PROVA EM CONTRÁRIO. 1. O requerimento de justiça gratuita pode ser 

formulado a qualquer tempo ou grau de jurisdição e o seu deferimento, nos 

termos da Lei 1.060/50, ocorre mediante simples declaração de pobreza 

do requerente, pessoa natural. 2. A parte contrária poderá requerer a 

revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência 

ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Em não 

havendo contraprova deve prevalecer”. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0241.13.002705-5/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio 

de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/0016, publicação 

da súmula em 04/02/2016) Portanto, sem maiores delongas, afasto essa 

questão prévia e mantenho, por ora, os benefícios da justiça gratuita 

concedida o requerente. Da falta de interesse de agir e ilegitimidade 

passiva do Banco Itaú Holding Financeira S/A Afirma o requerido Banco 

Itaú Holding Financeira S/A que em seus cadastros o requerente não 

possui qualquer vínculo com a empresa EMCS MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO LTDA. ME, bem como não há qualquer restrição de crédito 

em seu nome, razão pela resta clara a ausência de interesse de agir do 

autor. Ainda, afirma não possuir legitimidade para figurar no polo passivo 

da demanda, tendo em vista que o requerente se insurge contra o fato de 

constar no cadastro de proteção ao crédito como sócio da empresa EMCS 

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. ME, porém o requerido não possui 

qualquer relação jurídica sobre o fato, mas sim o Serasa. Pois bem, da 

análise das argumentações trazidas, verifico que se tratam de matérias 

afetas ao próprio mérito de modo que a comprovação dos fatos alegados 

dependem da avaliação das provas dos autos para saber se o requerido 

Banco Itaú Holding Financeira S/A possui alguma responsabilidade pela 

eventual manutenção do nome do autor vinculado ao da empresa EMCS 

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. ME junto ao cadastro do Serasa. 

Assim, remeto essas matérias como questões do mérito, eis que estas 

preliminares confundem-se inquestionavelmente com o objeto da lide. Da 

preliminar de ausência de documentos indispensáveis Pontua o requerido 

Banco do Brasil S/A que a petição inicial deve ser indeferida em virtude da 

ausência de documentos indispensáveis que comprovem o alegado dano 

moral. Sem muitas digressões, é visível a impertinência da presente 

preliminar, pois o autor trouxe junto com a sua inicial o comprovante de 

inserção do nome da empresa EMCS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. 

ME a qual fazia parte do quadro societário junto aos cadastros dos órgãos 

de proteção ao crédito promovido pelo banco requerido, restando apenas 

saber se tal comprovação basta para configurar o alegado dano moral. 

Ademais, o requerido limitou-se apresentar alegações genéricas acerca 

do tema, razão pela rejeito a presente preliminar. Da carência de ação 

arguida pela requerida Oi S/A Aduz a requerida Oi S/A a carência da ação 

em razão da inexistência de restrição em nome do requerente, pois 

apenas realizou a restrição da empresa jurídica. Ainda, alega que não 

forneceu os dados do requerente como sendo o sócio da empresa 

negativa, sendo que se houve manutenção de tais informações, estas 

foram realizadas pelo Serasa. Assim, requereu a extinção do feito sem o 

julgamento do mérito. Pois bem. Compulsando os autos observo que a 

preliminar se confunde com o mérito da lide, uma vez que para a análise 

da referida preliminar mostra-se necessário verificar a extensão da 

eventual responsabilidade da requerida pela manutenção do nome do 

autor como sócio da empresa negativada, motivo pela qual a presente 

preliminar será analisada conjuntamente com o mérito. Do Mérito Aduz o 

requerente que o seu nome fora registrado nos órgãos de proteção ao 

crédito como sócio da empresa EMCS Material de Construção Ltda. Me, 

porém não pertence mais ao quadro societário da referida empresa desde 

2011. Assim, pretende com a presente demanda que os requeridos 

promovam a retirada do seu nome do registro de inadimplência da empresa 

EMCS Material de Construção Ltda. junto ao SERASA e a consequente 

condenação dos requeridos ao pagamento de uma indenização a título de 

danos morais. Os requeridos, em síntese, afirmam que não realizaram 

restrições em nome do requerente, sendo que apenas ocorreu a restrição 

do nome da EMCS Material de Construção Ltda. Me, bem como alegam que 

não realizaram o cadastro do autor como sócio da referida empresa junto 

ao banco de dados do Serasa. Alinhavado nos fatos acima e 

confrontando-os com os documentos constantes dos autos, verifico que a 

improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Isso porque, 

conforme ressaltei na decisão que indeferiu o pedido liminar, os extratos 

dos órgãos de proteção ao crédito juntados nos ids. 4508456, 4508457, 

4508460 e 4508461, apenas constam o nome do requerente como 

sócio/acionista da empresa negativada, porém com capital social de 0.0%. 

Portanto, o próprio documento de negativação demonstra que o 

requerente não possui mais qualquer vínculo com a empresa EMCS 

Material de Construção Ltda. negativada pelos requeridos, pois há a 

informação de que o requerente não possui qualquer porcentagem de 

capital social junto a referida empresa. Soma-se a isso o fato que os 

requeridos não realizaram qualquer anotação de restrição em nome do 

requerente, conforme se observa do extrato de id. 4508457, bem como 

não há nos autos provas que aqueles tenham promovido a inclusão do 

nome do autor no extrato do Serasa da referida empresa. Dessa forma, 

não há como obrigar os requeridos a realizarem a retirada do nome do 

autor do registro de inadimplência da empresa EMCS Material de 

Construção Ltda. perante o Serasa, devendo este adotar as providências 

necessárias junto ao próprio órgão de proteção ao crédito. Ainda, o 

pedido de ressarcimento pelos alegados danos extrapatrimonial não 

possui respaldo legal, uma vez que inexiste nesta hipótese o 

preenchimento de certos requisitos, tal como conduta ilícita, dano e nexo 

de causalidade que, sabidamente, não se encontram presentes na 

hipótese em apreço. Logo, se as provas dos autos demonstram a 

ausência de conduta ilícita praticada pelos requeridos e não comprovam 

os alegados danos sofridos, é imperioso o julgamento improcedente do 

pedido. A propósito, veja o entendimento proferido no julgado que se 

segue: “Para que se imponha o dever de indenizar, faz-se necessária a 

configuração dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, quais 

sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e 

o dano. A ausência de qualquer um desses requisitos configura, como 

conseqüência lógica e jurídica, a improcedência da pretensão inicial.”[1] 

Assim, ausentes os pressupostos autorizadores da responsabilidade civil, 

não merece guarida a súplica da parte autora, pois restou demonstrado 

nos autos que apesar do nome do autor constar no extrato do Serasa de 

id. 450845, existe também a informação de que este não possuí mais 

quotas sociais junto a empresa negativada. Quanto à condenação por 

litigância de má-fé combatida pelo requerido Banco do Brasil S/A, a 

aplicação dos efeitos da litigância de má-fé se condiciona à ocorrência de 

alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, 

além da exigência de comprovação do dano processual, não se 

vislumbrando nos presentes autos nenhum comportamento do autor 

passível de assimilar-se às condutas tipificadas, não restando ferido o 

princípio da probidade processual, concluindo-se que o requerente 

apenas exerce seu direito de ação, conforme preconiza o artigo 5º, XXXV 

da CF/88. Com estas considerações e fundamentos, julgo improcedentes 

os pedidos iniciais e em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 

487, I do CPC. Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a 

parte autora, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no 

pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada requerido, cuja exigibilidade fica 

suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita. Transitada em julgado, 

determino sejam os autos remetidos ao arquivo, mediante as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] TJMG – Apelação Cível n.° 1.0699.07.070369-8/001 - Relator: 

Electra Benevides – Julgado em: 16/04/2009.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1008169-77.2017.8.11.0002 

AUTOR: CACILDA COSMO DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Cacilda Cosmo Do 

Nascimento propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, alegando que em 

09/06/2017 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 valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos). A audiência 

de conciliação restou infrutífera (Id. 11089198), sendo que a requerida 

apresentou contestação (Id. 11443792), alegando a necessidade de 

alteração do polo passivo e falta de interesse de agir. No mérito aduz 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 que o nexo causal não restou comprovado. 

Ainda, alega 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, aduz que a aplicação de juros 

de mora deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária a 

partir do ajuizamento da ação e honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor da condenação. A parte autora impugnou a contestação no Id. 

11561749. No Id. 11778388 foi juntada a avaliação médica. Em seguida, as 

partes se manifestaram nos Ids. 11945284 e 12046900. Após, os autos 

vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado 

alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Cacilda Cosmo Do Nascimento 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 Aduz 

a parte requerida ausência de interesse de agir, sob a alegação de que a 

parte autora não esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. 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. 10479525. Assim, certo que 

uma vez demonstrada à formulação de requerimento administrativo tem-se 

como preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de 

ação pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, sempre que acionado, 

deve garantir às partes a prevalência do direito. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - 

BENEFÍCIO DEFERIDO - EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA 

JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - 

EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 

757 DO STF - INTERESSE DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA 

- RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO 

- RECURSO PROVIDO.A declaração de hipossuficiência a que se refere o 

§3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, 

que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, 

em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 

5º, XXXV, CF).O requerimento administrativo prévio é condição essencial 

para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 

936.574/SP, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 

em 02/08/2011, DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos 

esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo 

determinar que apresente prova da recusa administrativa da Seguradora 

que se mantém inerte, até porque o Plenário do STF já ressalvou "que a 

exigência de prévio requerimento não se confundiria (…) com o 

exaurimento das vias administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 

69524/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

27/10/2017) Portanto, rejeito a presente preliminar. Do mérito É cediço que 

o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório 

para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora 

alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter 

sofrido grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que o requerente não juntou 

nos autos 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 três meses após a ocorrência do 

sinistro. 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. Isso porque, 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. 10479526 – Página 2 Boletim de Atendimento, no qual se vislumbra 

história de “atropelamento por moto”, corroborando o relatado no boletim 

de ocorrência. Ademais, 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 
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concessão do seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Na hipótese 

versada ficou comprovado à existência de invalidez parcial permanente do 

autor relacionada ao seu membro inferior esquerdo, restando afetada a 

sua capacidade funcional em 25%, conforme se observa da avaliação 

médica no Id. 11778388, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade 

entre o trauma sofrido pelo autor e a sua lesão permanente no seu 

membro inferior esquerdo. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pela avaliação médica realizada 

durante a sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que a requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções do seu membro inferior esquerdo em 25%, a lei 

estabelece o pagamento de até 70%, do valor total da indenização para os 

casos em que ocorre a perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros inferiores. Portanto, deve ser considerando o grau de 

debilidade apurado no laudo pericial, razão pela qual reputo razoável a 

fixação de 25% de 70% do valor total da cobertura, já que a lesão do 

autor foi quantificada em 25%, o que redunda, neste caso, em uma 

indenização no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro 

para a indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, com a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na 

Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 

13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação 

constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A 

constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida pelos 

Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. 

CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO 

COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA 

REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para figurar no 

pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder pelo 

pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Cacilda Cosmo do Nascimento em desfavor de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título 

de invalidez permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e 

incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar 

da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 09/06/2017 (Id. 10479526), 

devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a 

contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% 

sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em 

julgado, determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora no 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006537-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DA APARECIDA ZDONEK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1006537-16.2017.8.11.0002 

AUTOR: SUELI DA APARECIDA ZDONEK RÉU: VIA VAREJO S/A Vistos, 

etc. Sueli da Aparecida Zdonek propôs a presente ação de indenização 

por danos morais com pedido de antecipação de tutela inaudita altera parte 

em face de Casas Bahia S/A, sustentando em síntese, que ao tentar 

efetuar compras no comércio local, teve o seu crédito negado, em razão 

de seu nome constar nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), 

em virtude de duas pendências financeiras nos valores de R$ 648,62 

(seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos); e R$ 

304,40 (trezentos e quatro reais e quarenta centavos), referente aos 

contratos n. 22163200112837 e 22163200109941, respectivamente. 

Enfatiza que não possui relação jurídica com a requerida passível de gerar 

débitos e desconhece os valores cobrados, sustentando que as 

restrições creditícias são totalmente indevidas, razão pela qual requer a 

concessão de tutela antecipada para a exclusão do seu nome dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito. No mérito, requer que seja declarada a 

inexistência da relação jurídica e dos débitos, bem como a condenação da 

requerida a indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). Juntou documentos de ids. 9593274 e 9593441. Em 

seguida foi deferida a liminar pleiteada na inicial (id. 9658463). A audiência 

de conciliação restou infrutífera (id. 10303807). A requerida apresentou 

contestação, a qual veio instruída com os documentos de id. 10549271, na 

qual alega que a autora firmou contrato de venda financiada em razão de 

compras diversas realizadas em sua loja na modalidade financiada. Aduz 

que a autora deixou de efetuar o pagamento de suas faturas, razão pela 

qual houve a negativação do nome da autora. Ainda, afirma não ter 

praticado qualquer ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar a autora, 

pois agiu no exercício regular de um direito. Assevera a não ocorrência do 

alegado dano moral em razão da existência de outras negativações em 

nome da autora, tece comentários acerca da impossibilidade de inversão 

do ônus da prova, juros, correção monetária e honorários. Ao final, 

requereu a improcedência do pedido inicial e condenação da autora as 

penas de litigância de má-fé. Na decisão saneadora foram fixados os 

pontos controvertidos da demanda, determinada a realização de prova 

pericial grafotécnica e a juntada do documento original a ser periciado por 

parte da requerida (id. 11397534). No id. 11811533 a requerida informou a 

impossibilidade de apresentar a via original dos documentos que seriam 

submetidos a perícia. No id. 11896410 foi determinado que a autora 

comprovasse nos autos a eventual distribuição de demanda questionando 
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as demais negativações existentes em seu nome. Em seguida a parte 

autora juntou aos autos os documentos de ids. 12115745 e 12115773. Os 

autos vieram conclusos para deliberação. 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. A ação foi ajuizada com 

base em inscrição do nome da requerente no rol de inadimplentes dos 

órgãos de proteção ao crédito feito pela requerida em razão dos débitos 

nos valores de R$ 648,62 (seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e 

dois centavos); e R$ 304,40 (trezentos e quatro reais e quarenta 

centavos), referente aos contratos n. 22163200112837 e 

22163200109941, que supostamente se encontravam em nome da parte 

autora. Pois bem, diante da controvérsia instalada foi determinada a 

realização de perícia técnica nos documentos de id. 10549271, contudo a 

parte requerida descurou de juntar aos autos a via original dos 

respectivos documentos, não tendo apresentado nenhuma justificativa 

plausível para sua contumácia. A realização da prova pericial na via 

original do documento se mostra imprescindível para a escorreita 

conclusão da perícia. Aliás, esse entendimento vem assentado nos 

seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO – JUNTADA DO 

DOCUMENTO ORIGINAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – 

DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imprescindível 

que a prova grafotécnica seja feita com base na análise do documento 

original, uma vez que o trabalho realizado na cópia do contrato torna 

duvidosa a prova técnica realizada. Há o risco da prova pericial 

apresentar resultados imprecisos e ambíguos, o que ensejaria a 

realização de nova perícia.” (TJMT - AI 126859/2014, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no 

DJE 12/12/2014). “PROCESSO CIVIL - INCIDENTE DE FALSIDADE 

DOCUMENTAL - DIVERGÊNCIA QUANTO A AUTENTICIDADE DA 

ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESIGNADA - IMPUGNAÇÃO - 

DEFICIÊNCIAS TÉCNICAS - DOCUMENTO XEROGRAFADO - 

INDEFERIMENTO NO JUÍZO A QUO - INCONFORMISMO - PERÍCIA A SER 

REALIZADA EM DOCUMENTO ORIGINAL - ARGÜIÇÃO ACOLHIDA - 

DECISUM REFORMADO - RECURSO PROVIDO. A perícia grafológica sobre 

assinatura inserida em xerocópia de documento não tem validade porque o 

material examinado necessita ser o mais próximo do real, ainda que 

registrado e autenticado.” (TJSP - AI 95970 SC 2004.009597-0 – Des. 

Relator Monteiro Rocha - Segunda Câmara de Direito Civil, julgado em 

05.05.2005). Ainda, em recente julgado, nosso Tribunal de Justiça assim 

entendeu: “APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – 

REJEITADA – MÉRITO – NÃO APRESENTAÇÃO CONTRATO ORIGINAL – 

DÚVIDA DA RELAÇÃO CONTRATADA - COBRANÇA INDEVIDA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE 

INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOALBILIDADE – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - 

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 2 - A fraude faz parte do 

risco da atividade do fornecedor de serviço, devendo estes tomar 

medidas mais eficazes para evitá-las, razão pela qual tem o dever legal de 

guardar os originais do contrato firmado com a parte consumidora pelo 

período legal. (...).” (Ap 65934/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, 

Publicado no DJE 31/07/2017) Portanto, deveria a parte requerida ter 

colacionado os competentes documentos, em vias originais, porém não o 

fez, o que pesa em seu desfavor, bem assim impede a realização da 

perícia, pois eventual conclusão a ser esboçada não será alicerçada em 

documentação idônea (cópia reprográfica). Nesse quadrante, tenho que 

não ficou devidamente comprovada a existência de uma relação jurídica 

entre as partes que justificasse o débito cobrado, sobretudo porque a 

parte requerida não carreou aos autos as vias originais dos documentos 

que seriam submetidos à perícia, ônus que lhe incumbia, já que a parte 

autora nega a existência da relação jurídica entre as partes. 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. Dessa forma, havendo provas de que a autora não se 

beneficiou com os serviços prestados pela requerida a dívida perde o seu 

caráter de exigibilidade, uma vez que indevida. A propósito do tema, trago 

à baila o seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DÉBITO NÃO 

AUTORIZADO. ADESÃO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS 

DE MORA. TERMO INICIAL. Diante da alegação do demandante de que 

nunca pediu ou utilizou o cartão de crédito que teria gerado o débito objeto 

da anotação, caberia à administradora de cartões fazer a prova da 

contratação e a utilização. Não produzida esta prova, é indevido o débito e 

ilícita a anotação restritiva. Dano moral in re ipsa caracterizado. Valor da 

condenação fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, 

bem como observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 

além da natureza jurídica da condenação. Manutenção do valor arbitrado 

na sentença. Correção monetária incidente a partir do arbitramento da 

quantia. Súmula 362, STJ. Juros de mora a partir da publicação da 

sentença, pois que mantido a indenização nela fixada. DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70024646150, 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi 

Soares Delabary, Julgado em 19/11/2008.) Diante disso, é de ser 

declarada a inexistência do débito, nos valores de R$ 648,62 (seiscentos 

e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos); e R$ 304,40 

(trezentos e quatro reais e quarenta centavos), referente aos contratos n. 

22163200112837 e 22163200109941, excluindo-se, definitivamente, a 

restrição creditícia, devendo arcar com as consequências advindas da 

indevida inclusão. Portanto, uma vez que a requerida não trouxe à baila 

elementos que corroborassem com suas declarações, imperioso 

reconhecer que a inscrição do nome da autora junto ao serviço de 

proteção ao crédito foi indevida e diante disso, a 4ª Turma do STJ 

estabeleceu o seguinte princípio: "A exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro"(RESP. 165. 727, Relator Ministro 

Sálvio de Figueiredo Teixeira). Outrossim, conforme já deveras pacificado, 

o dano extrapatrimonial, ao contrário do dano material, que deve ser 

comprovado estreme de dúvidas, prescinde de provas, mesmo porque 

seria subestimar por demais o sentimento humano pretender que a vítima 

comprove a humilhação, o transtorno e o constrangimento, 

experimentados, bastando, apenas, a prova do ato injusto, praticado por 

outrem e para o qual a vítima não concorreu. Assim entende o insigne 

civilista Arnaldo Marmitt, em sua obra “Perdas e danos”,Aide Editora, p. 15, 

indicando os elementos integrantes do dano moral, acima explicitado, a 

saber: “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”. O direito ao nome, meio 

por excelência através do qual se manifesta à identidade pessoal, é a 

mais rica e importante divulgação do direito à indenização, merecendo 

repúdio e gerando direito ao ressarcimento por dano moral o lançamento 

indevido e injusto de nome de consumidor junto a cadastro de órgãos que 

impõem restrição creditícia. No caso dos autos, a negligência e a falta de 

zelo da requerida em, indevidamente, inserir o nome da autora na lista de 

maus pagadores, rende ensejo à indenização. Desta forma, o dano moral 

decorrente do constrangimento causado a demandante pelo ato ofensivo 

praticado pela requerida deve ser reparado. Ressalto, ainda, que a 

alegação da requerida quanto à existência de outros registros de 

negativações em nome da autora não se mostra suficiente para afastar o 

dever de indenizar a autora, tendo em vista que tais os apontamentos 

realizados pela empresa Moda Verão descritos no extrato de negativação 

de id. 9593311 também foram questionados em ação própria em trâmite 

junto ao juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca, conforme se 

observa dos documentos juntados nos ids. 1215745 e 12115773. 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 
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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) Ainda, ressalto que as demais negativações do extrato 

exibido pela requerida em sua contestação (páginas 10/11 do id. 

10549266) foram incluídas após a negativação aqui questionada e também 

já foram excluídas posteriormente, não havendo nenhuma outra 

negativação pré-existente válida registrada em nome da autora. 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. Em todo caso, para o renomado civilista 

Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes do dano moral são: “a) 

modificação para pior no estado da vítima; b) estado permanente e 

prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) causação de um 

dano moral ao lesado, consistente na humilhação, tristeza, prostração, 

constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de espírito e felicidade, 

em conseqüência da lesão”[1]. Dessa feita, atento às circunstâncias do 

caso concreto, uma vez reconhecida a responsabilidade da requerida pela 

conduta ilícita e, considerando as condições econômicas financeiras das 

partes, os transtornos sofridos pela autora, bem como considerando que 

pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, 

entendo por bem em rever os valores anteriormente fixados a título de 

danos morais por este juízo em ações desta natureza, razão pela qual 

tenho que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelo Dano Moral se 

mostra bastante razoável. Em suma, tenho como justa a quantia acima, 

pois o objetivo da indenização por Dano Moral não é o enriquecimento do 

autor e tampouco o empobrecimento do réu, tendo, sim, conforme 

posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “dupla função 

reparatória e penalizante”[2]. No mesmo caminho trilha a jurisprudência do 

egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “Apelação Cível - Ação de 

Indenização Por Dano Moral (...). Ao quantificar o valor da indenização, o 

julgador deve observar a gravidade da ofensa, de forma a atenuar o 

sofrimento do ofendido, sem deixar que o montante sirva de fonte de 

locupletamento fácil[3]”. Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos iniciais para declarar inexistente os débitos aqui questionado nos 

valores de R$ 648,62 (seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e 

dois centavos); e R$ 304,40 (trezentos e quatro reais e quarenta 

centavos), referente aos contratos n. 22163200112837 e 

22163200109941), e condenar a requerida ao pagamento em favor do 

autor da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, 

cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do 

arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros 

de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ) 

ocorrido em 07/03/2014, conforme se observa no id. 9593311. Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC econfirmo a 

liminar deferida nos autos. Considerando que “na ação de indenização por 

dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não 

implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condeno a requerida 

ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta 

arbitrada em 10% (dez 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. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] in, Perdas e danos”, Aide 

Editora, p. 15. [2] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho 

do voto do relator Ministro Cláudio Santos. [3] 4ª Câmara Cível, Recurso de 

Apelação Cível n. 8057/2005 - Classe II - 20 – Comarca Capital, Protocolo 

n. 8057/2005, Data de Julgamento: 02-5-2005, Relatora. Exma. Srª. Drª. 

Marilsen Andrade Adario, sítio do TJ/MT (www.tj.mt.gov.br).
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001317-37.2017.8.11.0002 

AUTOR: ROZELI APARECIDA SIMAO DE MELO RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Roseli Aparecida 

Simão de Melo ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela 

de urgência em desfavor da empresa Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A, aduzindo, em síntese, que é titular da 

Unidade Consumidora n°. 6/362865-8, e que no dia 30/11/2016 recebeu 

uma carta da requerida onde foi constatada anormalidade na medição, 

acarretando em um débito no valor de R$ 1.245,33 (um mil, duzentos e 

quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), referente aos meses de 

julho/2016 a setembro/2016. Salienta que procurou o Procon em 

02/12/2016, oportunidade em que foi lavrado o termo de reclamação n. 

51.032.001.16-0000736, com audiência no dia 19/12/2016. Afirma que na 

audiência informou que no referido período estava instalado um lava jato 

de carros, cujos equipamentos estavam vinculados à referida unidade 

consumidora e que no mês de junho/2016 o lava jato foi desativado, porém 

a requerida aduziu que a cobrança é devida e propôs o parcelamento, o 

qual ressalta não foi aceito. No entanto, alega que foi surpreendida ao 

receber a fatura de janeiro/2017, com cobrança do parcelamento de 

débito, no valor de R$ 207,55 (duzentos e sete reais e cinquenta e cinco 

centavos), sem o consentimento da autora. Assim, aduz que são nulas as 

cobranças referentes a janeiro/2017 e fevereiro/2017, motivo pelo qual 

requereu a concessão de liminar para determinar que a requerida se 

abstivesse de suspender o fornecimento de energia, bem como a 

exclusão do parcelamento na fatura de fevereiro, e que a requerida não 

mais procedesse com o lançamento do parcelamento nas faturas 

encaminhadas à sua residência. No mérito, requereu a declaração de 

inexistência do débito no valor de R$ 1.245,33 (um mil, duzentos e 

quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), e repetição do indébito em 

relação ao pagamento da fatura de janeiro/2017, no valor de R$ 207,55 

(duzentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos), além de 

indenização em danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

Juntou documentos (id. 4960724). Na decisão de id. 4970039 o pedido 

liminar foi parcialmente deferido. Realizada audiência de conciliação, esta 

restou inexitosa (id. 6841391). A requerida apresentou contestação no id. 

7267777, que veio instruída com documentos de Ids. 7267782 a 7268037, 

alegando que por ocasião de uma inspeção realizada na UC n. 362865, no 

dia 15/09/2016, foi verificado que o medidor estava danificado, o que fazia 

com que o consumo não fosse corretamente registrado. Salienta que os 

termos de ocorrência emitidos pelos funcionários da contestação não 

constituem em simples ato unilateral, mas sim ato administrativo editado por 

concessionária de serviço público que goza de presunção de veracidade 

e legitimidade. Outrossim, ressalta que o equipamento foi enviado ao 

IPEM/MT – Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso, que após 

rigorosa análise emitiu laudo pericial que concluiu pela não conformidade 

das medições. Nesse passo, afirma que ainda que a autora não tenha 

participado da perícia realizada pelo Inmetro, a prova não é imprestável, 

posto que o laudo foi efetivado por órgão público que age em nome de 

interesse público, o que torna o documento imparcial. Assim, alega que 

seus técnicos procederam à imediata troca do medidor, sanando a 

anormalidade constatada, o que gerou a revisão de consumo no valor 

descrito na inicial. Insurgiu em face do pedido de danos morais e de 

repetição de indébito, requerendo, por fim, a improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte autora apresentou impugnação à contestação no id. 

8003951. Em seguida, as partes manifestaram seu desinteresse na 

produção de outras provas além das já produzidas nos autos (Ids. 

9185131, 9452226). Após os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, 

inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a 

prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além 

das existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Do mérito O ponto 

fundamental da presente demanda consiste em saber se a parte autora é 
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responsável pelo débito no valor de R$ 1.245,33 (um mil, duzentos e 

quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), referente à recuperação 

de consumo do período de 07/2016 a 09/2016 apurada 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 15/09/2016, 

conforme termo de ocorrência de Id. 7267848. 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 do Termo de Ocorrência e Inspeção juntado no Id. 7267848, na 

medida em que consta assinatura de terceiro, sendo que a autora não 

reconhece a veracidade do documento, uma vez que vem a juízo 

insurgir-se contra tal ato da requerida. Assim, denota-se a impossibilidade 

da autora impugnar o TOI 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 de veracidade 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$ 1.245,33 (um mil, duzentos e quarenta e 

cinco reais e trinta e três centavos) referente à recuperação de consumo 

do período de 07/2016 a 09/2016, devendo tal débito ser declarado 

inexistente 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$ 207,55) cobrado na fatura de valor 

de R$ 780,40, 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 

há demonstração do pagamento do valor questionado. Assim, só se 

restitui aquilo que foi pago. Se não há prova do pagamento, não há 

restituição e, menos ainda, em dobro. Do dano moral Destarte, a guisa 

destes fatos, a cobrança indevida de valores, com a consequente 

emissão de fatura indevida de energia elétrica, 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.” Ademais, são notórios os 

transtornos causados a requerente ante a falha na prestação de serviço 

pela requerida, posto que ao emitir a fatura indevida, gerou uma 

insegurança para aos requerentes, ferindo o seu equilíbrio emocional, na 

condição de consumidor de energia elétrica, bem este essencial a vida 

moderna, tanto que seu fornecimento está sujeito a continuidade, 

dispensando maiores considerações sobre o assunto. A propósito, colho 

o seguinte julgado: “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO – 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – PERÍCIA – APURAÇÃO 

UNILATERAL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – 

INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO 

PROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, 

devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o 

valor apurado unilateralmente. A imputação de fraude, acrescida de 

cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura 

o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano 

moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com 

bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade 

com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à 

capacidade econômica das partes. Uma vez reformada a sentença, há 

que se inverter o ônus sucumbencial.” (TJMT - Ap 119981/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) Assim, reconhecida a 

existência do dano moral causado a requerente, cumpre-me agora 

examinar somente a questão da fixação de 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 da cobrança da 

multa no valor de R$ 1.245,33 (um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e 

trinta e três centavos); 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% 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 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1001847-41.2017.8.11.0002 AUTOR: ODETE NUNES DA SILVA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Odete 

Nunes da Silva propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, alegando que em 

12.11.2016 foi vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a seguradora 

requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua 

incapacidade permanente. A inicial foi instruída com os documentos de Id. 

5547077 a 5547077. A audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

8195133), sendo que a requerida apresentou contestação (Id. 8356389), 

alegando a necessidade de inclusão de Seguradora Líder no polo passivo; 

falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No 

mérito alega ausência de nexo causal entre o acidente de trânsito e as 

lesões sofridas, uma vez que o boletim de ocorrência não é documento 

hábil para comprovar o direito ao seguro obrigatório, pois foi lavrado 

apenas com informações prestadas pela autora. Ao final, defende 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 15% sobre o valor da condenação. Em seguida a parte 

autora impugnou a contestação (Id. 11458649). No Id. 11780249 foi 

realizada a juntada da avaliação médica realizada na parte autora no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos desta Comarca, sobrevindo 

manifestação das partes nos ids. 11914150 e 12061099. Os autos vieram 

conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, 

cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta Odete Nunes 

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 Aduz a parte requerida ausência 

de interesse de agir, sob a alegação de que a parte autora não esgotou a 

via administrativa para pleitear o seguro. 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. 5879647. Assim, certo que uma vez 

demonstrada à formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, sempre que acionado, deve 

garantir às partes a prevalência do direito. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS 

TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - 

EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA 

RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO 

PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 757 DO STF - INTERESSE 

DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA 

DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica 

caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar que apresente 

prova da recusa administrativa da Seguradora que se mantém inerte, até 

porque o Plenário do STF já ressalvou "que a exigência de prévio 

requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 69524/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) Portanto, 

rejeito a presente preliminar. Do mérito É cediço que o seguro DPVAT foi 

criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora alega 

inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido 

grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que a parte autora não juntou 

nos autos 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 com base em informações 

unilaterais. 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. Isso porque, os documentos que 

instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o envolvimento da 

parte autora em acidente envolvendo veículo automotor, tendo em vista 

que consta no id. 5547080 o Boletim de Atendimento atestando que a parte 

autora sofreu acidente de trânsito (colisão moto + moto). Ademais, 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 
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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 da parte autora 

relacionada ao seu joelho direito, restando afetada a sua capacidade 

funcional em 50%, conforme se observa por meio da avaliação médica 

juntada no Id. 11085251, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pela parte autora relativo ao acidente de trânsito descrito 

na inicial e a lesão permanente em seu joelho 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 seguradora requerida, uma vez que ficou provada a 

debilidade da parte requerente pela avaliação médica realizada durante 

sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito nos 

autos. Portanto, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, a 

parte requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao 

quantum, a lei estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). No caso dos autos, em que a requerente teve afetado 

de forma definitiva as funções do seu joelho direito em 50%, a lei 

estabelece o pagamento de até 25% do valor total da indenização para os 

casos em que ocorre a perda anatômica e/ou funcional de um quadril, 

joelho ou tornozelo. Assim, deve ser considerando o grau de debilidade 

apurado na Avaliação Médica, razão pela qual reputo razoável a fixação 

de 50% de 25% do valor total da cobertura, já que a lesão da parte autora 

foi quantificada em 50%, o que redunda, neste caso, em uma indenização 

no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a 

indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com 

a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 

entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 

Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Odete Nunes da Silva contra 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de invalidez permanente parcial 

incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), 

corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, 

Súmula nº. 43) em 12.11.2016 (id. 5547079), devendo ainda ser acrescido 

de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, 

Súmula 426). Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC. Condeno a seguradora requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor 

da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino 

que se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze 

(15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1001847-41.2017.8.11.0002 AUTOR: ODETE NUNES DA SILVA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Odete 

Nunes da Silva propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, alegando que em 

12.11.2016 foi vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a seguradora 

requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua 

incapacidade permanente. A inicial foi instruída com os documentos de Id. 

5547077 a 5547077. A audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

8195133), sendo que a requerida apresentou contestação (Id. 8356389), 

alegando a necessidade de inclusão de Seguradora Líder no polo passivo; 

falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No 

mérito alega ausência de nexo causal entre o acidente de trânsito e as 

lesões sofridas, uma vez que o boletim de ocorrência não é documento 

hábil para comprovar o direito ao seguro obrigatório, pois foi lavrado 

apenas com informações prestadas pela autora. Ao final, defende 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 15% sobre o valor da condenação. Em seguida a parte 

autora impugnou a contestação (Id. 11458649). No Id. 11780249 foi 

realizada a juntada da avaliação médica realizada na parte autora no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos desta Comarca, sobrevindo 

manifestação das partes nos ids. 11914150 e 12061099. Os autos vieram 

conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, 

cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta Odete Nunes 

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 
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que foi ratificado pela Portaria 2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes 

considerações devem ser efetuadas: Embora o requerido afirme 

preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo, esta não 

pode prosperar, uma vez que ele faz parte do rol de seguradoras 

vinculadas à Seguradora Líder, razão pela qual responde como parte 

nesta ação. E este tem sido o entendimento da jurisprudência, sendo que 

representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO 

DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade passiva. Qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização. 

Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro obrigatório DPVAT. Valor 

quantitativo legalmente fixado em salários mínimos. Inconfundível com 

reajuste. Indenização legal. 3 - Valor indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei 

nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp dispor de forma diversa. 4 - 

Indenização fixada em salários mínimos vigentes à época. Incidência de 

correção monetária a partir do pedido de pagamento da indenização. 5 - 

Inexistência de quitação. Pagamento parcial do valor devido. Legítimo o 

pedido de complementação. 6 - Juros moratórios. Correção monetária. 

Índice TJPR. Incidência a partir da data do pagamento a menor. 7 - 

Honorários advocatícios. Mantimento do percentual fixado. Causa de 

pouca complexidade. Recurso de apelação de ITAÚ Seguros s/a 

desprovido. Recurso adesivo de zolmira wiesenhutter provido 

parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; Quinta Câmara Cível; 

Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 07/12/2007; Pág. 66) Extraído 

Editora Magister sob nº 57206984. Grifo nosso. Desta forma, rejeito a 

preliminar. Da falta de interesse de agir Aduz a parte requerida ausência 

de interesse de agir, sob a alegação de que a parte autora não esgotou a 

via administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, o entendimento 

adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça 

é de que há necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme Id. 5879647. Assim, certo que uma vez 

demonstrada à formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, sempre que acionado, deve 

garantir às partes a prevalência do direito. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS 

TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - 

EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA 

RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO 

PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 757 DO STF - INTERESSE 

DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA 

DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica 

caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar que apresente 

prova da recusa administrativa da Seguradora que se mantém inerte, até 

porque o Plenário do STF já ressalvou "que a exigência de prévio 

requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 69524/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) Portanto, 

rejeito a presente preliminar. Do mérito É cediço que o seguro DPVAT foi 

criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora alega 

inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido 

grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que a parte autora não juntou 

nos autos 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 com base em informações 

unilaterais. 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. Isso porque, os documentos que 

instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o envolvimento da 

parte autora em acidente envolvendo veículo automotor, tendo em vista 

que consta no id. 5547080 o Boletim de Atendimento atestando que a parte 

autora sofreu acidente de trânsito (colisão moto + moto). Ademais, 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 da parte autora 

relacionada ao seu joelho direito, restando afetada a sua capacidade 

funcional em 50%, conforme se observa por meio da avaliação médica 

juntada no Id. 11085251, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pela parte autora relativo ao acidente de trânsito descrito 

na inicial e a lesão permanente em seu joelho 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 seguradora requerida, uma vez que ficou provada a 

debilidade da parte requerente pela avaliação médica realizada durante 

sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito nos 

autos. Portanto, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, a 

parte requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao 

quantum, a lei estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). No caso dos autos, em que a requerente teve afetado 

de forma definitiva as funções do seu joelho direito em 50%, a lei 

estabelece o pagamento de até 25% do valor total da indenização para os 

casos em que ocorre a perda anatômica e/ou funcional de um quadril, 

joelho ou tornozelo. Assim, deve ser considerando o grau de debilidade 

apurado na Avaliação Médica, razão pela qual reputo razoável a fixação 

de 50% de 25% do valor total da cobertura, já que a lesão da parte autora 

foi quantificada em 50%, o que redunda, neste caso, em uma indenização 

no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 
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cinquenta centavos). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a 

indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com 

a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 

entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 

Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Odete Nunes da Silva contra 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de invalidez permanente parcial 

incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), 

corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, 

Súmula nº. 43) em 12.11.2016 (id. 5547079), devendo ainda ser acrescido 

de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, 

Súmula 426). Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC. Condeno a seguradora requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor 

da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino 

que se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze 

(15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000410-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FRANCISCO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000410-62.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: ALEXANDRE FRANCISCO DE ARAUJO REQUERIDO: 

BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Trata-se de ação de indenização por 

dano moral e material por descumprimento de acordo judicial c/c liminar de 

baixa da dívida do contrato e baixa de gravame movida por ALEXANDRE 

FRANCISCO DE ARAUJO em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A.. Após o 

trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos autos e 

informou o depósito da quantia de R$ 7.518,57, referente à obrigação 

imposta na sentença (id. 12103095). Em seguida a parte autora manifestou 

concordância com o valor depositado em juízo e requereu a expedição de 

alvará em seu favor (id. 12204743). 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 parte requerida serviu para adimplir o 

débito, conforme se observa no id. 12103095. 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. 

P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005055-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O (ADVOGADO)

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER FERREIRA DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005055-33.2017.8.11.0002 

AUTOR: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA RÉU: 

KLEBER FERREIRA DA COSTA Vistos, etc. Cervejaria Petrópolis do Centro 

Oeste Ltda. promove a presente “ação de reintegração de posse com 

pedido liminar” em face de Kleber Ferreira da Costa, aduzindo, em síntese, 

que firmou com o réu contrato de comodato por prazo indeterminado, 

transferindo para a parte requerida o uso e gozo de 20 mesas plásticas 

Crystal, 80 cadeiras plásticas Crystal, 50 garrafeiras 24 garrafas 60, 

1.200 garrafas 600 ml, 1 visa cooler Crystal, 10 garrafeiras 24 garrafas 

60, 240 garrafas 600 ml, 6 garrafeiras 24 garrafas 30, 144 garrafas 300 

ml, 100 garrafeiras 24 garrafas 60, 2.400 garrafas 600 ml, 10 garrafeiras 

24 garrafas 30, 240 garrafas 300 ml, 50 garrafeiras 12 garrafas 10, 600 

garrafas 1 LT, no valor de R$ 16.051,54 (dezesseis mil, cinquenta e um 

reais e cinquenta e quatro centavos). Nesse passo, salienta que restou 

consignado no contrato de comodato que as partes poderiam rescindi-lo a 

qualquer tempo imotivadamente, devendo apenas comunicar a outra por 

escrito, assim, considerando o interesse em rescindir o contrato, aduz ter 

notificado o requerido em 19/04/2017 para que este devolvesse os bens, 

o que não foi cumprido pela parte requerida. Assim, pugnou pela 

concessão de medida liminar para reintegração na posse dos bens 

móveis, com a confirmação da tutela no mérito e em não possível a 

reintegração dos bens que seja determinado ao requerido o pagamento da 

importância de R$ 16.051,54 (dezesseis mil, cinquenta e um reais e 

cinquenta e quatro centavos). Juntou os documentos de Ids. 8701482 a 

8701524. Determinada a emenda no Id. 8713970, a parte autora 

manifestou-se no Id. 8796368. Na decisão de Id. 9024746 o pedido liminar 

foi deferido. O requerido devidamente citado (Id. 10174048), deixou 

transcorrer o prazo para apresentar contestação, tendo a autora pugnado 

pelo julgamento antecipado da lide (Id. 11639006). Os autos vieram 

conclusos. É o breve relatório. Decido. Primeiramente, verifica-se que o 

requerido apesar de ter sido devidamente citado (Id. 10174048), deixou 

transcorrer o prazo para apresentar defesa sem qualquer manifestação, 

levando à caracterização da revelia. Assim, decreto a revelia do requerido 

para que surta seus efeitos, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil. 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 
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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. O 

ponto fundamental para o deslinde desta lide apresenta-se na 

possibilidade de reintegrar o autor na posse dos bens móveis cedidos em 

comodato ao requerido, conforme se infere dos contratos e notas fiscais 

de Id. 8701498. Com efeito, o comodato é o empréstimo gratuito de coisas 

não fungíveis, que se perfaz com a tradição do objeto, nos termos do art. 

579 do Código Civil. Além disso, o comodatário é obrigado a conservar, 

como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão 

de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por 

perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela 

responder, pagará até restitui-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo 

comodante, consoante art. 582 do Código Civil. Por isso, o comodatário 

deve conservar o bem, usar de forma adequada e, sobretudo, restitui-lo 

quando constituído em mora, sob pena de responder por perdas e danos. 

Nessa senda, se o contrato foi celebrado por tempo indeterminado, a 

interpelação do comodante, extrajudicial ou judicial, concretiza a mora do 

comodatário, transformando a sua posse, até então justa e de boa-fé, em 

injusta (precária) e de má-fé, configurando o esbulho e autorizando a 

reintegração da posse. No presente caso, o conjunto probatório permite 

uma conclusão segura acerca da caracterização da mora do comodatário 

e da posse precária e de má-fé. Analisando os Instrumentos Particulares 

de Contrato de Comodato, denota-se que foram cedidos os seguintes 

bens em comodato: 600 Garrafas 1 LT (n°. comodato 012396), 50 

Garrafeiras 12 Garrafas 1000 ML (n°. comodato 012396), 10 Garrafeiras 

24 Garrafas 300 ML (n°. comodato 012116), 240 Garrafas 300 ML RET (n°. 

comodato 012116), 2400 Garrafas 600 ML (n°. comodato 011440), 100 

Garrafeiras 24 Garrafas 600 ML (n°. comodato 011440), 240 Garrafas 600 

ML (n°. comodato 009637), 144 Garrafas 300 ML RET (n°. comodato 

009638), 6 Garrafeiras 24 Garrafas 300 ML (n°. comodato 009638), 10 

Garrafeiras 24 Garrafas 600 ML (n°. comodato 009637), 1 Visa Cooler 

Crystal 110 V (n°. comodato 004414), 1200 Garrafas 600 ML (n°. 

comodato 003435), 40 Garrafeiras 24 Garrafas 600 ML (n°. 003447), 50 

Garrafeiras 24 Garrafas 600 ML (n°. comodato 003435), 960 Garrafa 600 

ML (n°. comodato 003447), 80 Cadeiras Plásticas Crystal (n°. comodato 

002047) e 20 Mesas Plásticas Crystal (n°. comodato 002047). Ainda, 

verifico que nos referidos contratos consta cláusula expressa 

consignando seu prazo indeterminado, os quais poderiam ser rescindidos 

a qualquer tempo por qualquer das partes mediante prévia e expressa 

notificação, o que, é possível constatar pelo documento de Id. 8701524, foi 

efetuado pela parte autora. Comprovada a entrega dos produtos à parte 

ré, competia-lhe o ônus processual de comprovar a devolução dos bens, 

ou seja, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor, o que não ocorreu, considerando a revelia do requerido. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE REINTEGRAÇAÕ DE POSSE. BEM MÓVEL. COMODATO. 

ESBULHO. Tratando-se de comodato por prazo indeterminado, resulta 

constituído em mora o comodatário que deixa de restituir os bens após 

notificado para tal finalidade. No caso concreto, a recusa em devolver os 

cilindros objeto de comodato implica esbulho possessório, ensejando a 

reintegração de posse em favor do comodante. APELAÇÃO PROVIDA. 

(TJRS – Apelação Cível n°. 70061791380, Décima Nona Câmara Cível, 

Relator Marco Antonio Angelo, 21/05/2015). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM MÓVEL (FREEZER). CONTRATO DE 

COMODATO. CLÁUSULA DE RESCISÃO IMOTIVADA. ESBULHO 

POSSESSÓRIO. (...) Reintegração de posse. Verificado o esbulho por 

parte da demandada, procede o pedido de reintegração de posse do bem 

móvel (freezer) independentemente da existência ou não da compra de 

materiais, uma vez que o contrato de comodato previa a possibilidade de 

rescisão imotivada e a requerida, embora notificada extrajudicialmente, 

permaneceu na posse precária. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (TJRS – Apelação Cível n°. 70057282238, Décima Oitava 

Câmara Cível, Relator Heleno Tregnago Saraiva, 26/06/2014). Assim, 

verificada a entrega dos produtos em comodato ao requerido pela parte 

autora e constatada a não devolução após a notificação para tal 

finalidade, configura-se o esbulho possessório e, portanto, pertinente a 

reintegração da posse dos referidos bens em caráter definitivo. De outro 

lado, ressalto que os produtos descritos nos autos foram objeto de 

mandado de reintegração de posse, contudo, o Sr. Oficial de Justiça 

certificou que procedeu com a reintegração de “Garrafeiras 600 ml 

Quantidades 13; Garrafeiras 1000ml Quantidades 14; Garrafeiras 300 ml 

Quantidades 6; Garrafeiras 600 ml Quantidades 312; Garrafas 1000 ml 

Quantidades 168; Garrafas 300 ml Quantidade 144; Visa Cooler Crystal 

110V Quantidade 1; 15 Garrafeiras 1000 ml, sem garrafas e 4 Garrafeiras 

de 300 ml sem garrafas”, ao passo que afirmou que “o restante das 

garrafeiras e garrafas o requerido informou que não tem mais e mesas e 

cadeiras informou que também não tem mais” (Id. 10174048). Desse modo, 

acerca dos bens não devolvidos pelo requerido, não resta alternativa 

senão converter o pedido de reintegração dos produtos em indenização 

por perdas e danos, que deverá ser quantificada em liquidação de 

sentença (art. 582, CC). Posto isso, julgo procedente o pedido inicial para 

reintegrar a parte autora de forma definitiva na posse dos bens móveis 

descrito na inicial. Outrossim, autorizo a conversão em perdas e danos 

dos produtos não devolvidos pelo requerido, o que deverá ser 

quantificado em liquidação de sentença. Ainda, condeno o requerido ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atento à natureza e 

importância da causa, o local da prestação do serviço, o grau do zelo 

profissional e o tempo em que a demanda se processou (CPC - §8.º, art. 

85). Transitada em julgado, certifique-se, e não havendo manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com baixa e anotações. 

P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003477-69.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DA SILVA CRUZ ARCANJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

UNIVERSO ONLINE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1003477-69.2016.8.11.0002 AUTOR: MARIANA DA SILVA CRUZ 

ARCANJO RÉU: UNIVERSO ONLINE S/A, BANCO BRADESCO S.A. Vistos, 

etc. Mariana da Silva Cruz Arcanjo promove ação ordinária com pedido de 

restituição de valores pagos indevidamente cumulada com pedido de 

danos morais e materiais c/c pedido de liminar em face de Universo Online 

S/A (UOL) e Bradesco S/A, sustentando, em síntese que desde maio de 

2015 o banco requerido vem realizando dois descontos indevidos de sua 

conta poupança, nos valores de R$ 24,90 (vinte e quatro reais e noventa 

centavos) e R$ 27,90 (vinte e sete reais e noventa centavos), perfazendo 

um desconto mensal de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta 

centavos). Aduz, ainda, que no decorrer do mês de agosto de 2016, 

ocorreram mais dois descontos de R$ 69,33 (sessenta e nove reais e 

trinta e três centavos); R$52,96 (cinquenta e dois reais e noventa e seis 

centavos), onde perfaz o total de desconto em R$ 861,49 (oitocentos e 

sessenta e um reais e quarenta e nove centavos). Alega ainda que não 

possui qualquer débito com as empresas requeridas, portanto nunca 

contratou os serviços da primeira requerida, e tampouco autorizou a 

segunda requerida a efetuar os descontos em sua conta poupança, 

alegando que não movimentava a referida conta, pois a utilizava apenas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021916/3/2018 Página 472 de 543



para depositar (poupar), sendo que tomou conhecimento dos descontos 

somente em 12.07.2016, quando tentou utilizar o cartão de débito, o qual 

foi recusado. Diante desses fatos, requereu a concessão de tutela 

antecipada para determinar que a segunda requerida deixe de proceder 

com os descontos em sua conta poupança. No mérito, requer que seja 

reconhecida a inexistência do débito com a condenação das requeridas à 

restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, perfazendo 

a quantia de R$ 1.187,20 (um mil cento e oitenta e sete reais e vinte 

centavos), mais a condenação das requeridas a indenização por danos 

morais na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Determinada emenda à 

inicial, (id. 3315491 e 4309298), a parte autora manifestou-se por meio dos 

ids. 3653059, 3653059, 4644726 e 4644724. Na decisão de id. 4842660 o 

pedido liminar foi indeferido. No id. 5541289 a requerida Universo Online 

S/A (UOL) apresentou contestação alegando que consta em seu banco de 

dados duas assinaturas de provedor de internet cadastradas com os 

dados bancários da parte autora desde 18/04/2015 em nome de Mirisnaldo 

Arcanjo Martins e Mariana da Silva Cruz, sendo que as referidas 

assinaturas encontram-se canceladas não havendo débitos pendentes. 

Aduz que apenas quem possui os dados completos da autora consegue 

efetuar a assinatura no sistema UOL, ou seja, alguma pessoa próxima da 

autora ou até mesmo um terceiro de má-fé, o que caracteriza fraude, não 

podendo a requerida ser responsabilizada por tal ato. Alega que os 

contratos eletrônicos são realizados sem qualquer contato direto entre os 

contratantes por meio telefônico ou da internet, sendo que as cobranças 

foram realizadas de forma lícita em razão do serviço contratado e 

disponibilizado pela UOL, sendo devida a contraprestação. Ainda, afirma 

ter agido no exercício regular de seu direito, não havendo qualquer 

conduta ilícita capaz de gerar dano. Por fim, afirma impossibilidade de 

restituição em dobro, a inexistência de dano moral e requereu a 

improcedência dos pedidos iniciais. O requerido Banco Bradesco S/A 

apresentou contestação no id. 6066894, alegando preliminarmente ser 

parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, afirma 

que em nada colaborou para o fato, pois apenas procedeu aos descontos 

nos vencimentos da autora, bem como afirma que é mero intermediário 

entre a requerente e a primeira requerida. Alega que os fatos narrados na 

inicial não passam de momentâneo aborrecimento que não ensejam a 

indenização por dano moral, tendo em vista a ausência de prova da 

extensão de eventual dano que tenha sofrido. Ainda. ressalta que caso 

ocorra o acolhimento do pedido inicial que o valor da indenização seja 

fixado com moderação e proporcionalidade ao grau de culpa e nível 

socioeconômico da requerente, bem como requereu a improcedência dos 

pedidos iniciais. Audiência de conciliação no id. 6069515. Impugnação às 

contestações foi apresentada pela requerente no id. 6650678. Em seguida 

a primeira requerida e a parte autora requereram o julgamento antecipado 

da lide (ids. 7113872 e 11458220). Após os autos vieram conclusos para 

deliberação. 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. Da ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A Alega o 

requerido Banco Bradesco S/A ser parte ilegítima para figurar no polo 

passivo da lide, pois atuou como simples intermediário/mandatário na 

relação existente entre a autora e o primeiro requerido Universo Online 

S/A (UOL), tendo apenas realizado os descontos dos valores na conta 

bancária da requerida. Com efeito, analisando os fundamentos 

apresentados pelo requerido, vejo que a preliminar arguida confundem-se 

com o próprio mérito da demanda, uma vez que para a análise da referida 

preliminar mostra-se necessário verificar a extensão da eventual 

responsabilidade do requerido pelos descontos de valores realizados na 

conta poupança de titularidade da autora, motivo pela qual a presente 

preliminar será analisada conjuntamente com o mérito. Do mérito Da 

inexistência de débito A ação foi ajuizada em virtude dos descontos de 

valores realizados na conta poupança de titularidade da autora, sendo que 

esta afirma nunca ter contratado os serviços do primeiro requerido, e 

tampouco ter autorizado o segundo requerido a efetuar os descontos em 

sua conta poupança. 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 dos 

requeridos, eles descuraram de trazer aos autos o suposto contrato 

celebrado entre a autora e o primeiro requerido ou ainda qualquer outro 

meio de prova que comprovasse ter a autora adquirido os serviços da 

empresa UOL. Ainda, não há nos autos provas de que ela tenha 

autorizado o segundo requerido a realizar qualquer desconto de valores 

em sua conta poupança. Outrossim, as telas supostamente retiradas do 

sistema operacional do primeiro requerido (páginas 3/5 do id. 5541289), 

não comprovam a existência de liame jurídico 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). Ora, o primeiro 

requerido não trouxe qualquer documento que pudesse comprovar a 

veracidade dos fatos por ele alegados, ônus que lhe incumbia, já que 

descabe ao autor fazer prova negativa. Portanto, sem a prova dos fatos, 

as alegações do requerido se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em 

vista que 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”. Outrossim, o primeiro requerido, ainda, alega 

que os fatos narrados nos autos podem decorrer de fraude, 

caracterizando caso fortuito no que cabe a sua culpabilidade, uma vez 

que praticados por terceiro. Assim, alicerça sua defesa no artigo 393, § 

único, do Código Civil, na medida em que alega que para que o ato ilícito 

ocorra é necessário existir negligência ou imprudência na ação ou 

omissão voluntária que viole direito de outrem, o que afirma não existir, 

pois aduz incorrer o caso em possível fraude, o que consistiria em caso 

fortuito e consequente culpa de terceiro. Sob a ótica do Código de Defesa 

do Consumidor, é consagrada a tese da responsabilidade objetiva, sendo 

prescindível de discussão a existência de culpa. O mesmo Codex, 

dispondo sobre as causas excludentes de responsabilidade, incluiu a 

culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. O terceiro referido na lei é 

qualquer pessoa que não se identifica com os participantes da relação de 

consumo, e é este o invocado pela requerida como eximente de sua 

responsabilidade. Insta asseverar, no entanto, que a conduta culposa do 

terceiro deverá ser provada, como observa o jurista Zelmo Denari, um dos 

autores do anteprojeto do código, na obra Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor, 6ª edição, Editora Forense Universitária, p. 166: “Em 

decorrência da inversão do ônus da prova cabe ao fornecedor 

demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro.” Reportando ao 

caso em questão, verifico que não há prova mínima apta a imputar o 

evento danoso pela culpa exclusiva de terceiro, ante a alegação de 

suposto caso fortuito, sendo que o primeiro requerido, necessariamente 

deveria ter demonstrado a culpa exclusiva do terceiro, o que não restou 

provado, visto que nem mesmo tem certeza de suas alegações, posto que 

afirma tratar-se de uma possibilidade. Assim, verifico que os argumentos 

aduzidos em contestação, não vislumbram qualquer prova que venha a 

elidir a responsabilidade do primeiro requerido. Portanto, sem maiores 

delongas, o contexto alhures demonstrados impõe seja declarada 

inexistente a existência de eventuais débitos da autora para com o 

primeiro requerido. Danos morais À guisa destes fatos, o equívoco 

cometido pelo primeiro requerido em proceder com a cobrança indevida de 

valores da autora diretamente em sua conta poupança por um serviço não 

contratado deve ser considerado como ato ilícito que, repercutindo 

negativamente sobre a honra da autora, enseja indenização por danos 
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morais, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

desmerecendo qualquer deferência ao elemento culpa, haja vista que a 

responsabilidade do agente, nesta hipótese, é evidentemente objetiva. 

Ora, é indubitável que esse fato, aliado ao descaso do requerido, em não 

solucionar prontamente a falha na prestação de seu serviço, que fere a 

razoabilidade, não acarretou apenas transtornos e mero incômodo que 

possam ser chamados de simples percalços da vida comum, mas gerou 

uma insatisfação considerável que claramente configura prejuízo de 

ordem moral. Outrossim, apesar de ser evidente que o primeiro requerido 

teve culpa pela cobrança indevida na conta poupança da autora quanto 

aos valores referentes à assinaturas de serviços não contratados, isso, 

contudo, não significa que o banco segundo requerido está isento de 

qualquer culpa, pois tratando-se de relação de consumo, a sua 

responsabilidade civil, no tocante a prestação de serviços, deve ser 

apreciada nos parâmetros estabelecidos no art. 14 do Código de Defesa 

do Consumidor. Neste passo, dispõe o aludido dispositivo legal 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”. Assim, o banco 

segundo requerido responde pelos danos ocasionados ao consumidor, 

uma vez que a cobrança indevida que originou a lide é decorrente da sua 

parceria com a empresa primeira requerida, caracterizando, assim, uma 

cadeia de prestação de serviços. Além do que, a nossa legislação civil 

adota a Teoria do Risco para justificar, em certos casos, o dever de 

indenizar, o que significa dizer que, em determinadas situações, há uma 

espécie de culpa presumida decorrente do princípio ubi commodum ibi 

incommodum (onde está a vantagem, deve estar o ônus), segundo a qual 

o cômodo (lucro) cria o incômodo (risco que certa atividade é capaz de 

gerar). Conforme ensina Rui Stoco “essa teoria do risco profissional tem 

como pressuposto o fato de o banco exercer atividade lucrativa, devendo 

assumir os riscos dos danos que causar. É o que se denominou teoria do 

ubi emolumentum, ibi onus: a responsabilidade civil deve recair sobre quem 

aufere os lucros. Positivamente essa teoria vem representada no 

parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, o qual prescreve que 

“haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 

casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem”. (Tratado de Responsabilidade Civil. 6. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004, p. 165). Em suma, a construção da Teoria do 

Risco se deve ao potencial perigo de dano que toda e qualquer atividade 

empresarial oferece, caracterizando-se por um determinado tipo de risco 

ou na possibilidade de causar prejuízo ao patrimônio de outrem. Por essa 

razão, é plenamente justificável que o legislador se previna contra tal 

possibilidade, oferecendo à vítima o direito de ser indenizada 

independentemente de comprovar culpa do agente lesionador. No caso em 

discussão, imperioso reconhecer a aplicação da teoria do risco 

profissional nas relações dos bancos com seus clientes, não havendo 

como eximir o banco segundo requerido de sua responsabilidade, 

notadamente por não ter tomado todas as cautelas necessárias para 

verificar a exigibilidade do débito. Sobre o tema, em analogia colaciono o 

seguinte julgado: “INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. RENOVAÇÃO DE 

ASSINATURA DE REVISTA SEM O CONSENTIMENTO DO AUTOR. DÉBITO 

AUTOMÁTICO NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO E DA EDITORA DAS 

REVISTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. MANUTENÇAO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 

3.000,00).Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso 

improvido.” (Recurso Cível Nº 71003505385, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

12/04/2012) Assim, reconhecida a existência do dano moral 

experimentado pela autora e a culpa dos requeridos, 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 consequência da 

lesão”[1]. Neste contexto, em observância aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições 

econômicas financeiras da autora e dos requeridos e os enormes 

transtornos sofridos pela autora, bem como considerando que pelas 

provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, entendo justa 

a indenização a título de danos morais na importância de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais). Em suma, entendo como justa a quantia acima. Afinal, o objetivo 

da indenização por danos morais não é o enriquecimento nem, tampouco, 

o empobrecimento da outra parte, tendo sim, conforme posicionamento do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, “dupla função reparatória e 

penalizante[2]” e a conduta arbitrária do requerido foi grave, motivo porque 

deve ser reprimida pelo Poder Judiciário. No mesmo caminho trilha a 

jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “Apelação 

Cível - Ação de Indenização Por Dano Moral (...). Ao quantificar o valor da 

indenização, o julgador deve observar a gravidade da ofensa, de forma a 

atenuar o sofrimento do ofendido, sem deixar que o montante sirva de 

fonte de locupletamento fácil[3]”. Da repetição do indébito O intuito da 

repetição do indébito encontra-se estabelecido no parágrafo único, do art. 

42, do Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo que “o 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. 

Assim, para a configuração do direito de repetição do indébito em dobro 

por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos 

objetivos, a cobrança indevida e pagamento pelo consumidor do valor 

indevidamente cobrado, conforme dispõe o artigo supra. Deste modo, à 

vista dos documentos constantes nos autos, em especial, extratos de id. 

4644726, verifica-se que houve o desconto indevido pelo banco segundo 

requerido de dívida relacionada ao serviço não contratado pela autora 

junto ao primeiro requerido. Sendo assim, diante dos vários descontos 

indevidos, mostra-se totalmente legítimo o direito da autora em reaver 

aquilo que efetivamente despendeu e em dobro, nos exatos termos do 

parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, já que a 

quantia cobrada se deu de forma indevida e injustificada. Desse teor, o 

entendimento do nosso egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “2. 

Não demonstrada que a cobrança em discussão decorreu de erro 

justificável ou de cláusula contratual lícita existente no contrato, a 

devolução do indébito em dobro é plenamente compreensível.” (TJMT – 

Apelação Cível Nº 105484/2008 - Classe CNJ - 198 - Comarca de Sorriso – 

Relator: Des. Benedito Pereira do Nascimento – Julgado em: 16.02.2009). 

Portanto, devem os requeridos serem condenados a devolver, em dobro, 

todos os valores descontados indevidamente na conta poupança da 

autora a título de serviços junto a empresa Universo Online - UOL, cujo 

cálculo deverá ser apresentado por esta por ocasião do cumprimento de 

sentença. Do mérito Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os 

pedidos iniciais e declaro inexistente eventuais débitos em nome da 

requerente referente a serviços prestados pelo primeiro requerido 

Universo Online S.A - UOL , bem como condeno solidariamente os 

requeridos devolverem em dobro, os valores descontados indevidamente 

na conta poupança da autora, cujo cálculo deverá ser apresentado pela 

autora por ocasião do cumprimento de sentença, o qual deverá ser 

corrigido monetariamente (INPC) a partir da data do primeiro desconto 

indevido, e incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação. Condeno, ainda, os requeridos solidariamente ao pagamento do 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos 

morais, 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, a data do primeiro desconto indevido (maio de 2015). Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC e confirmo 

a liminar deferida nos autos. Considerando que “na ação de indenização 

por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial 

não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condeno a 

requerida 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). 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. 
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Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] in, Perdas e danos”, Aide 

Editora, p. 15. [2] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho 

do voto do relator Ministro Cláudio Santos. [3] 4ª Câmara Cível, Recurso de 

Apelação Cível n. 8057/2005 - Classe II - 20 – Comarca Capital, Protocolo 

n. 8057/2005, Data de Julgamento: 02-5-2005, Relatora. Exma. Srª. Drª. 

Marilsen Andrade Adario, sítio do TJ/MT (www.tj.mt.gov.br).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002163-88.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BENEVIDES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT15447/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: 1002163-88.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: LUIZ FERNANDO BENEVIDES SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

LUIS FERNANDO BENEVIDES SILVA propôs a presente ação de 

declaratória de revisão de cobrança v/v pedido de condenação em danos 

morais e tutela antecipada em face de ENERGISA S/A, aduzindo, em 

síntese, que é proprietário do imóvel residencial situado na Av. Alzira 

Santana, n. 3103, Bloco 05, apto. 303, Residencial Costa Verde, nesta 

cidade, e quando se mudou para o local com sua família, por se tratar de 

unidade nova, a construtora forneceu uma carta para solicitar a primeira 

ligação de energia elétrica da unidade consumidora. Realizada a 

solicitação, foi informado que o número da sua unidade consumidora seria 

fornecido juntamente com a primeira fatura de energia elétrica. Salienta, 

contudo, que nesse período de solicitação ocorreu a substituição das 

concessionárias de energia, da Cemat para a requerida, motivando o 

atrasado no encaminhamento da primeira fatura, que somente ocorreu 

depois de passados 08 meses. Aduz que a primeira fatura lhe 

encaminhada apresentou o valor exorbitante de R$ 1.881,31, que 

correspondeu à leitura integral de todo o período em que a companhia 

elétrica não realizou as medições (janeiro a agosto/2016), em desatenção 

ao art. 113 da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL que prevê a 

possibilidade de cobrança somente dos últimos três meses na hipótese de 

ausência de faturamento. Assim, após expor suas razões, requereu a 

revisão da fatura do mês de agosto/2016 a fim de que seja apurado o 

valor devido, respeitado as normativas da ANEEL, inclusive no tocante a 

forma de pagamento do valor a ser apurado. Requereu, ainda, a 

condenação da requerida ao pagamento em dobro eventual valor cobrado 

a maior e a sua condenação ao pagamento de danos morais no importe de 

R$ 50.000,00. Com a inicial vieram os documentos de id. 1971437 a 

1971457. Na decisão de id. 1975831 foi determinada a emenda da inicial, 

tendo a parte autora atendido ao comando no judicial no id. 1986720. Na 

decisão de id. 1987886 foi deferida liminar para o fim de impedir a 

requerida de promover o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora do autor. Realizada audiência de conciliação, esta restou 

inexitosa (id. 4482607). A requerida apresentou contestação no id. 

4603465, que veio instruída com documentos, alegando, em síntese, que 

não há nada de ilegal na cobrança levada a efeito pela contestante, pois 

houve o consumo de energia em seu imóvel, não existindo, assim, a 

possibilidade de ter isentado do pagamento da fatura litigiosa. Pontua, 

ainda, que procedeu à análise do equipamento de medição em campo, 

sendo que após realizar os devidos testes, não foram encontradas 

quaisquer irregularidades como inversão, interligação ou vazamento até o 

ponto de entrega. Além disso, afirma que houve a confirmação in loco da 

leitura informada nas faturas, comprovando o avanço do consumo, bem 

assim as cobranças emitidas pela contestante. Desta forma, entende não 

há prática de ato ilícito necessário a configurar o dever de indenizar, uma 

vez que a dívida é hígida, logo a sua cobrança se assenta em bases 

sólidas. Ressaltou a necessidade de atendimento aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, requerendo, por fim, a improcedência 

dos pedidos iniciais. O autor impugnou a contestação no id. 1986734. Nos 

ids. 5798687 e 5872994 as partes manifestaram acerca da produção de 

provas. Em seguida os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 

Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do 

CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Pois bem, a parte 

requerente apresentou discordância com relação à fatura do mês de 

agosto/2016, com vencimento em 19.08.2016, no valor de R$ 1.881,37 (um 

mil cento e oitenta e um reais e trinta e sete centavos), sob a alegação de 

que não deu causa a ausência de faturamento das faturas relativas aos 

meses de janeiro a agosto/2016, de sorte que lhe compete efetuar o 

pagamento atinente apenas aos três últimos meses e não de todos os 

meses, como efetuou a requerida. A requerida afirma e sustenta que o 

débito existe, pois houve o efetivo consumo de energia elétrica na unidade 

consumidora e ressalta que a fatura questionada foi emitida depois de 

prévia vistoria no local. De fato, razão assiste ao autor. Não há dúvidas de 

que a fatura questionada (agosto/2016) se refere a consumo não faturado 

no período de janeiro/2016 a agosto/2016 por culpa exclusiva da requerida 

que quedou-se em providenciar o fornecimento do número da unidade 

consumidora ao autor ou mesmo encaminhar eventual fatura mensal, 

motivando, assim, a emissão de uma única fatura referente ao período de 

08 meses que não foram faturados mensalmente. A essa situação deve 

prevalecer às disposições da Resolução Normativa n. n. 414/2010 da 

ANEEL, em especial do seu art. 113 que assim prevê: “Art. 113. A 

distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores 

incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja 

previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das 

sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: I – 

faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a 

cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos 

últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo 

vigente;” Desta forma, considerando que requerida não apresentou fatura 

mensal para pagamento, tampouco viabilizou o pagamento pelo autor, à 

vista da ausência de fornecimento do número da UC, não pode ela 

promover a cobrança de todo o período não faturado, mas apenas dos 

três últimos meses, que in casu corresponde aos meses de junho, julho e 

agosto de 2016. Não pode também a requerida promover a cobrança em 

parcela única do consumo não faturado, sem propiciar ao consumidor a 

possibilidade de pagamento parcelado dos valores, segundo dicção do § 

1º do art. 113 da indigitada Resolução, in verbis: “§ 1º Na hipótese do 

inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas 

igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em 

número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia 

elétrica subsequentes.” Deste modo, resta claro e evidente que houve 

irregularidade na cobrança estampada na fatura de agosto/2016, 

porquanto deixou a concessionária requerida de promover a cobrança 

considerando apenas a três últimas parcelas, tampouco propiciou o 

pagamento parcelado. Assim, a revisão da fatura questionada é medida 

que é se impõe. Por conseguinte, o valor a ser cobrado deverá 

corresponder a média de consumo dos 12 meses subsequentes a 

emissão da fatura de agosto/2016, a qual valerá como parâmetro para 

fixação do valor dos três últimos meses anterior ao início do clico de 

consumo faturado (agosto/2016). Respeitando, ainda, as normas da 

ANEEL, o valor apurado deverá ser parcelado em 16 vezes, e as parcelas 

deverão ser cobradas nas faturas subsequentes. Do dano moral Destarte, 

a guisa destes fatos, a cobrança indevida de valores, com a consequente 

emissão de fatura indevida de energia elétrica, deve ser considerada 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.” Ademais, são notórios os 

transtornos causados ao requerente ante a falha na prestação de serviço 

pela requerida, posto que ao emitir a fatura indevida, gerou uma 

insegurança para ao requerente na condição de consumidor de energia 

elétrica, bem este essencial a vida moderna, tanto que seu fornecimento 

está sujeito a continuidade, dispensando maiores considerações sobre o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021916/3/2018 Página 475 de 543



assunto. A propósito, colho o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO – 

COMUNICADO DE CORTE DE ENERGIA SEM MENCIONAR O 

INADIMPLEMENTO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DO MÊS 

09/2009 – PAGAMENTO DA CONTA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO 

INDEVIDA – AFRONTA AO DISPOSITIVO DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS 

– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –TERMO INICIAL DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – CORRETO – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. O comunicado de corte consubstanciado em 

débito pretérito apurado unilateralmente, sem indicar o motivo da 

suspensão de energia, caracteriza ato ilícito, ainda mais se houve o 

pagamento da conta de energia elétrica referente à fatura mensal do mês 

de setembro de 2009 em casa lotérica autorizada, sendo incabível o corte 

por dívida relativa à recuperação de consumo que não se faturou, sequer 

descrito em comunicado. Comprovada a cobrança indevida de valores ao 

consumidor e o seu pagamento, está caracterizada a falha na prestação 

de serviços realizado pela apelante, gerando danos morais, cujo valor 

arbitrado deve se ater ao bom senso, a razoabilidade e a 

proporcionalidade. O termo inicial dos juros moratórios deve ser mantido 

nos termos fixados na r. sentença, não incidindo o postulado a partir da 

data do Arbitramento.” (TJMT - Ap 35092/2013, DR. MARCOS JOSÉ 

MARTINS DE SIQUEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/08/2013, Publicado no DJE 30/08/2013) Assim, reconhecida a 

existência do dano moral causado ao requerente, cumpre-me agora 

examinar somente a questão da fixação de 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. Da repetição de indébito Finalmente, no que tange ao pedido 

de devolução em dobro do valor cobrado a maior e indevidamente, tenho 

que este não merece ser acolhido. Isso porque, 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, pois muito embora tenha havido 

a cobrança de valores indevidos, não houve pagamento qualquer 

pagamento por parte do autor. Assim, só se restitui aquilo que foi pago. 

Senão houve pagamento, não há restituição e, menos ainda, em dobro. Do 

dispositivo Assim sendo, pelos fundamentos acima, julgo parcialmente 

procedente o pedido inicial para revisar a fatura de agosto/2016, com 

vencimento em 19.08.2015, devendo o valor nela estampado ser 

recalculado e, para tanto, deverá a requerida considerar a média de 

consumo dos 12 meses subsequentes a emissão da fatura de 

agosto/2016, cuja média deverá valer como parâmetro para fixação do 

valor dos três últimos meses anterior ao início do clico de consumo 

faturado (agosto/2016). O valor apurado deverá ser parcelado em 16 

vezes, devendo as parcelas ser incluídas nas faturas subsequentes para 

efeitos de cobrança. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

em favor do requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a 

partir da data do arbitramento (30/05/2017), 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, agosto/2016. 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 despesas, custas judiciais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, atento à natureza da causa, o tempo de tramitação e o 

local da prestação dos serviços (CPC - §2º, art. 85). Transitada em 

julgado, aguarde-se por 15 (quinze) dias eventual pedido de cumprimento 

de sentença, arquivando-se com baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe. P. I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001781-95.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TAISA DE ALMEIDA (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: 1001781-95.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: CRISTIANE TAISA DE ALMEIDA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Cristiane Taise de Almeida 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 01/03/2016 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. 1874904, 1874909 e 1874912. A audiência de conciliação restou 

infrutífera devido a ausência da parte autora (id. 4624422). A requerida 

apresentou contestação no id. 4565158, alegando preliminarmente falta de 

interesse de agir em razão da ausência de requerimento administrativo, 

ausência do laudo do IML e ainda, ausência da parte autora no Mutirão que 

seria realizado perícia. 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. 8047142 e 8116873 as partes manifestaram a 

respeito das provas que ainda pretendiam produzir. Na decisão de id. 

11900711 foi determinado a autora que comprovasse nos autos a 

realização de requerimento administrativo, sob pena de indeferimento. No 

id. 12046375 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 

da demanda.” Dessa forma, sem que a Seguradora tenha analisado 
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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 a requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.000,00 (um 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008509-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVAIL APARECIDO DIAS DA CRUZ (AUTOR)

EDENALVA ROZENDO FELIPE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1008509-21.2017.8.11.0002 

AUTOR: JOVAIL APARECIDO DIAS DA CRUZ, EDENALVA ROZENDO 

FELIPE RÉU: GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, 

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se de ação de rescisão 

contratual e devolução de valores pagos c/c indenização por danos 

morais e tutela de urgência proposta por Jovail Aparecido Dias da Cruz e 

Edenalva Rozendo Felipe Dias em desfavor de Golden Gestão de 

Negócios Imobiliários Ltda. e CIJ Imóveis Ltda. EPP, todos devidamente 

qualificados nos autos. No Id. 11811598 a parte autora e a requerida CIJ 

Imóveis Ltda. EPP celebraram acordo, requerendo a sua homologação. É o 

relatório. Decido. Analisando o acordo firmado pela parte autora e 

segunda requerida vislumbro que os requisitos de validade, existência e 

eficácia dos negócios jurídicos encontram-se presentes. Posto isso, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre a parte autora e segunda requerida (Id. 

11811598). Por conseguinte, resolvo o mérito no tocante à segunda 

requerida, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC. Sem custas 

remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os honorários 

advocatícios na forma pactuada. Permanecendo a lide em face da 

requerida Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda., dou 

prosseguimento ao feito, pelo que determino, venha a parte autora, em 15 

(quinze) dias, oferecer impugnação à contestação e documentos 

colacionados aos autos. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000012-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

QUINTALL RESTAURANTE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT0012006A (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: 1000012-18.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: QUINTALL RESTAURANTE LTDA - ME REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Quintall Restaurante Ltda. propôs a presente tutela provisória de urgência 

antecipada em caráter antecedente com pedido de liminar em face de 
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Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, pretendendo, 

liminarmente, o restabelecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora de sua titularidade, uma vez que o fornecimento fora 

suspenso em decorrência da fatura referente ao mês de novembro/2016, 

com vencimento em 23/12/2016, no valor de R$ 61.700,43 (sessenta e um 

mil, setecentos reais e quarenta e três centavos), porquanto decorrente 

de suposta irregularidade no medidor, atestada unilateralmente pela parte 

requerida. Ainda, requereu que seja estabelecido novo valor para a fatura 

do mês de novembro, tendo como base a média de consumo dos últimos 

12 (doze) meses e “averiguação do medidor apontado como danificado”. 

Na decisão de id. 4571431 foi determinado que a parte autora adequasse 

o procedimento à sistemática do Novo Código de Processo Civil. Em 

seguida a autora manifestou-se no id. 4642821. No id. 4720735 a tutela de 

urgência foi deferida parcialmente. A audiência de conciliação restou 

infrutífera (id. 5897149). A requerida apresentou contestação alegando 

que em 01/03/2017 procedeu a revisão da fatura questionada e emitiu 

nova fatura no valor de R$ 16.015,68 (dezesseis mil e quinze reais e 

sessenta e oito centavos), bem como alega que a fatura mencionada não 

resultou em nenhum corte de serviço na unidade consumidora da autora. 

Ao final, requereu a extinção do feito pela perda do objeto. A autora 

impugnou a contestação no id. 8051741. As partes ainda requereram o 

julgamento antecipado da lide nos ids. 8805560 e 9158778. Os autos me 

vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Conforme ensina 

Fredie Didier Jr. a tutela de urgência satisfativa antecedente é aquela 

dentro do processo em que se pretende pedir a tutela definitiva, no intuito 

de adiantar seus efeitos, mas antes da formulação do pedido de tutela 

final. O legislador prevê, para a sua concessão, um procedimento próprio, 

disciplinada no art. 303 e seguintes do CPC, sendo que uma vez 

concedida a tutela provisória satisfativa (antecipada), o autor deverá 

promover o aditamento da petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

303, § 1º, inciso I, do CPC), sob pena de indeferimento e extinção do 

processo sem resolução do mérito nos termos do art. 303, § 1º, inciso I e 

§ 2º do CPC (in Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito 

probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e 

antecipação dos efeitos da tutela, vol. 2. 11ª ed., E. Jus Podivm: 2016, pág. 

615/616). Pois bem, da análise dos autos verifico que a tutela de urgência 

requerida pela autora foi deferida parcialmente, bem como foi determinada 

que esta procedesse o aditamento da petição inicial nos termos do art. 

303, § 1º, inciso I, do CPC (id. 4720735). No entanto, oportunizado 

aditamento da petição inicial, a parte autora manteve-se inerte, deixando 

transcorrer in albis o prazo sem qualquer manifestação. Ainda, ressalto 

que diferentemente do alegado pela autora no id. 8805560, não há nos 

autos qualquer aditamento da petição inicial, pois apenas consta no id. 

4642821 petição de emenda realizada pela autora adequando o seu 

pedido aos termos do Código de Processo Civil vigente, sendo certo que a 

autora não aditou a inicial com a complementação de sua argumentação, 

juntada de novos documentos e pedido de confirmação da tutela final, 

motivo porque deverá arcar com o ônus de sua contumácia. Dessa forma, 

diante da inércia da parte autora para aditar a petição inicial, inexiste 

alternativa senão a extinção do processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 303, § 1º, inciso I e § 2º, do Código de Processo Civil. 

Nesse sentido: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA 

ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - PRELIMINAR DE 

DESCUMPRIMENTO DO ART. 303, §1º, I, DO NCPC - AUSÊNCIA DE 

ADITAMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 

EFEITO TRANSLATIVO. - O art. 303, §1º, inciso I, do CPC/15, obriga ao 

autor que adite seu requerimento de tutela antecipada antecedente no 

prazo de 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito. - Constatada a 

ausência de aditamento do requerimento da tutela antecedente dentro do 

prazo legal e não tendo sido estipulado nenhum prazo outro, aplica-se 

excepcionalmente o efeito translativo ao recurso de agravo, com a 

consequente extinção do processo na origem.” (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0521.16.005024-6/001, Relator(a): Des.(a) Wilson 

Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2017, publicação da 

súmula em 07/04/2017) Posto isso, indefiro a petição inicial e extingo o 

processo sem resolução de mérito, com espeque no inciso I, artigo 485 e 

artigos 303, § 1º, inciso I e § 2º, ambos do Código de Processo Civil e em 

consequência revogo a liminar deferida nos autos. Condeno a autora ao 

pagamento de custas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), diante do lapso de 

tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do 

patrono (art. 85, caput, § 8º, do CPC). Transitada em julgado dê-se baixa 

dos autos na distribuição, com as anotações de estilo. P.I. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1015316-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (RÉU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1015316-37.2017.8.11.0041 

AUTOR: REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA - ME RÉU: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E 

COMERCIO LTDA Vistos, etc. Representações Enio D. Junior Ltda. 

ingressou com a presente ação de despejo com pedido de cobranças de 

alugueis em atraso e multa com pedido de tutela antecipada em face de 

Dismobrás – Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda. (Citylar) e Carlos Saraiva Importação e Comércio 

Ltda. (Ricardo Eletro). Em audiência de conciliação, verificada a não 

citação da primeira requerida, a parte autora requereu a desistência da 

ação em relação a este, prosseguindo a lide somente em face da segunda 

requerida. Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. O 

pedido de Id. 12139292, se trata de uma simples manifestação de 

desistência da lide em relação à requerida Dismobrás – Importação, 

Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. (Citylar). 

Pois bem. A referida parte requerida não foi citada, sendo desnecessária 

a sua anuência. Posto isto, homologo a desistência da ação em relação à 

requerida Dismobrás – Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda. (Citylar) e extingo o processo sem resolução de 

mérito, em face da indigitada requerida, 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. No mais, aguarde-se decurso de prazo para 

apresentação de eventual contestação pela segunda requerida. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005136-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL MOREIRA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORENZO JUAN ANCHIETA GALVAN CORREA (RÉU)

NERLY ANCHIETA (RÉU)

GIULIA MANOELA ANCHIETA GALVAN CORREA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO)

 

Procedo à intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002651-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEIKSON ALMEIDA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Procedo à intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 333917 Nr: 2476-37.2014.811.0002

 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 ELIDIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, instituto financeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103587

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 417931 Nr: 20945-97.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHERITO RENATO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PEDRO DA SILVA 

MACHADO - OAB:DF 1.739-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 327290 Nr: 23614-94.2013.811.0002

 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: NELSON GEBALDO LUCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 370333 Nr: 19684-34.2014.811.0002

 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: JULIETE APARECIDA DE OLIVEIRA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:16.457, ROBISSÂNIA DA SILVA FELIX - OAB:16766/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BARÃO - OAB:MT 

8313

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 429140 Nr: 263-87.2016.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SETENGE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROCAL IND. E COM. DE CAL S.A, 

BASAGRO FERTILIZANTES MINERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 4.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA BEATRIZ MAGALHÃES 

XAVIER - OAB:MG 136.910, PAULO ROBERTO COIMBRA SILVA - 

OAB:MG 70.429

 Vistos em correição.

Diante da correspondência devolvida juntada aos autos fls.124, bem como 

a certidão do Oficial de Justiça (fls. 125), a qual informa que não foi 

possível intimar AWDRIN VILLA NOVA, tendo em vista que, não localizou a 

testemunha no endereço indicado na Carta Precatória (fls.06).

Sendo assim, cancelo a audiência designada para o dia 15 de março de 

2018, ás 15h30min.

Oficie-se a autoridade deprecante - Juízo de Itiquira –/MT, requerendo 

informações quanto ao endereço atualizado da testemunha a ser ouvida 

por este Juízo, para fiel cumprimento da missiva.

 Intime-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

Várzea Grande-MT, 13 de março de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 322727 Nr: 19138-13.2013.811.0002

 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: CARLOS JOSE STORKI DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - OAB:MT 17.234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 420856 Nr: 22449-41.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO JADIR MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESON DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONEL PIO DA SILVA - 

OAB:13813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:16970/O, Mirian Ribeiro Rodrigues de Mello - OAB:8.798-A

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pelo Requerente às fls. 

1072/1082 foi protocolada tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 418056 Nr: 21016-02.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISSON ITIKI DE SOUZA, ARLENE FRANCISCA DE 

ASSUNÇÃO ITIKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS, 

ROGÉRIO SILVA CARTAXO, JOELSON FRANCISCO DE ASSUNÇÃO, 

MARIA MARGARIDA DIAS E GONÇALO DA COSTA ASSUNÇÃO, 

GONÇALO DA COSTA ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora, através de seu advogado CARLOS GARCIA 

DE ALMEIDA, OAB/MT 2.573, para juntar aos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovante do pagamento de Diligências do Sr. Oficial de 

Justiça, para citação dos confinantes, mediante guia a ser emitida no site 

"www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias Online >> Diligência >> Emissão de 
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Guias de Diligências >> Primeira Instância >> Número Único do Processo e 

preencher os demais dados, ressaltando que não será aceito o 

pagamento efetuado mediante entrega de envelope.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 434409 Nr: 3679-63.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL RODORIO DE PETROLEO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO JADIR MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NILSON VITAL JUNIOR - 

OAB:9320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONEL PIO DA SILVA - 

OAB:13813

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pelo Requerido às fls. 

414/425 foi protocolada tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 333214 Nr: 1844-11.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.C. DO NASCIMENTO ALMEIDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23.419, ANA CAROLINA SCARAÇATI - OAB:11166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, através da advogada ANA CAROLINA 

SCARAÇATI - OAB-MT 11166, para assinar a última peça juntada aos 

autos(fls.46/47 ), no prazo de 05(cinco )dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 375056 Nr: 23074-12.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Odorico Dorileo Rosa 

Junior - OAB:13.822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A

 INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar Impugnação, no prazo de 15 

(quinze ) dias.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005821-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR VIEIRA PEREIRA (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 
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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 

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: 1004791-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE DE SOUZA GONCALVES PEGORARO (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 
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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 

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: 1005275-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ AUXILIADORA DE CAMPOS SILVA (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 
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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 

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: 1004974-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FROES DE MORAES LEITE (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 
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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 

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: 1004956-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGUES (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 
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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 

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: 1005538-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL ALMEIDA DE SOUSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA CAMPOS CARVALHO OAB - MT14852/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (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 concessão da segurança. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021916/3/2018 Página 485 de 543



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 

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: 1002388-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE PAULA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO (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 (classe C, 

nível 2), 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 a ficha funcional demonstrando que a 

parte Impetrante está enquadrada na classe C, nível 4, desde 01/07/2016, 

2ª cadeira, o que torna o pedido inicial impossível ante ao princípio de 

irredutibilidade salarial, 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. Dispõe o art. 485, VI do Código de 

Processo Civil que se extingue o processo, sem resolução do mérito, 

quando se “verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”, 

o último compreendido enquanto a necessidade de se buscar a tutela 

pretendida em juízo, pelo modo previsto no ordenamento jurídico, ou seja, 

de modo adequado e útil ao jurisdicionado. Por sua vez, o §3º do referido 

artigo estabelece que “O juiz conhecerá de ofício da matéria constante 

dos incisos IV, V, VI, e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”. Por fim, preceitua o art. 6º, 

§5º da Lei 12.016/2009: “Denega-se o mandado de segurança nos casos 

previstos pelo art. 267 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código 

de Processo Civil” (artigo revogado, equivalente ao destacado acima). 

Anoto que, a servidora objetiva a progressão funcional para a classe C, 

nível 2 tendo a autoridade Impetrada comprovado que a servidora está 

enquadrada na classe C, nível 4, desde 01/07/2016, 2ª cadeira, logo não 

resta interesse jurídico a ser resguardado, de modo a concluir-se pelo 

exaurimento completo do objeto deste mandado de segurança. Por tais 

motivos, sem mais delongas, com fundamento no art. 485, VI e §3º, 

primeira parte, do CPC c/c art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, julgo extinto, 

pelo esgotamento superveniente do interesse processual, na modalidade 

necessidade, o presente processo. Processo isento de custas (art. 10, 

inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso). Descabida a 

condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/ 2009). 

Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas. 

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do NCPC. 

P.R.I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004267-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENICE RODRIGUES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

Outros Interessados:
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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 (classe B, 

nível 6), 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 sustentou a inadequação da via eleita para o 

reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos da progressão – 

reflexos no terço constitucional e 13º salário, além da ausência de ato 

arbitrário ou ilegal a ensejar o alego direito líquido e certo, pois a 

progressão para o nível 06 somente se implementaria em 31/08/2017. 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 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 (...)” Com efeito, a parte Impetrante comprovou ser servidor 

efetivo do Município, entrando em exercício em 30/08/2002, no cargo de 

auxiliar de serviços gerais. Portanto, a parte Impetrante faz jus à 

percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical, no nível 

5, coeficiente 1,24, vez que na data do ajuizamento da ação, já contava 

com 14 anos de serviço público municipal, 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, para reconhecer o direito e determinar a 

imediata progressão funcional, em sua modalidade vertical – no nível 5, 

coeficiente 1,24 do respectivo cargo. 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 314323 Nr: 10575-30.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIDIA MARIANA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007- CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu Procurador, 

para manifestar acerca da IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, no prazo de 

10(dez) dias.

Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 386685 Nr: 3109-14.2015.811.0002

 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: VILMA SEZARIO LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos Intimando as partes, por seus procuradores, para 

manifestarem acerca do Estudo Social, no prazo de 10 (Dez) dias.

Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 384888 Nr: 1971-12.2015.811.0002

 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: SUELI APARECIDA VARGAS DAROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES DA SILVA - 

OAB:15084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos Intimando as partes, por seus procuradores, para 

manifestarem acerca do Estudo Social, no prazo de 10 (Dez) dias.

Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 326683 Nr: 23013-88.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ENNIO CARLOS GADOMSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUCILEI MARIA SOARES 

RIBIEIRO AMBROSIO - OAB:PROM. DE JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu Procurador, 

para manifestar acerca da Petição de fls.230/231, no prazo de 5(cinco) 

dias.

Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 398470 Nr: 10529-70.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELLY GARBIM FEITOSA - 

OAB:OAB/MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007- CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu Procurador, 

para manifestar acerca da IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, no prazo de 

10(dez) dias.

Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 453507 Nr: 13450-65.2016.811.0002

 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: LUIZ MARQUES BENEDITO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007, impulsiono 

estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu Procurador, para 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo de 15(quinze) dias.

Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 425711 Nr: 24993-02.2015.811.0002

 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: GUILHERMINA LUCIA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma establecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Autora, para providenciar a devolução dos 

autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, paraque sejam realizadas as 

itimações das partes para o comparecimento na audiência de Instrução e 

Julgamento designada para o dia 04/04/18, às 17:30 hs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 410190 Nr: 16715-12.2015.811.0002

 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: MARIA ROSA DE ARRUDA FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono estes Intimando a parte Autora, por seu 

procurador, para manifestar acerca da Parte Final da Sentença abaixo 

transcrita: (...) Transitada em julgado à decisão, à parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos 

artigos 534 e 535 do NCPC.

Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 290334 Nr: 9947-75.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES JOSE DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 
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OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007- CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu Procurador, 

para manifestar acerca da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, no prazo de 10(dez) dias.

Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 261964 Nr: 1231-93.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA EGUES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, JESUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:, MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - 

OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu Procurador, 

para manifestar acerca da Resposta do Ofício de fls.126/130, no prazo de 

10 (dez) dias.

Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 343398 Nr: 10586-25.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE TRINDADE FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007- CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu Procurador, 

para manifestar acerca da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, no prazo de 10(dez) dias.

Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 259746 Nr: 18751-03.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESIO LUIZ BATISTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO BATISTELLA - 

OAB:9155-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO à Executada, por seu Procurador, para 

manifestar acerca da Petição de fls.54/57, no prazo de 5(cinco) dias.

Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 276845 Nr: 20343-48.2011.811.0002

 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: ARNALDO ALVES DOS SANTOS, JULIETA LEMES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARY LEITE DE CAMPOS, 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, NAYSE GODOY DE CAMPOS 

SILVA FREIRE, NILDA GODOY DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - OAB:MT 

9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442/B, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:36133-A, MURILO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:36132

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007, impulsiono 

estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu Procurador, para 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo de 15(quinze) dias.

Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

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, VANIO MALDI, RAPHAEL 

CORRÊA 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO o(s) Embargante(s), por seus 

Procuradores, para manifestar acerca da IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS 

de fls.316/327, no prazo de 10 (dez) dias.

Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

 Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 347446 Nr: 13799-39.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE ANDRELINA DE ALMEIDA BORGES

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007- CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu Procurador, 

para manifestar acerca da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, no prazo de 10(dez) dias.

Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 331150 Nr: 27438-61.2013.811.0002

 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: NEUELI FORTES DA SILVA, ROSIMEIRE GONÇALINA DE 

SOUZA, CLEUZA MARIA DA SILVA, ANTONIA AUGUSTA POMPEU DE 

AMORIM, LOURDES APARECIDA GOMES DA COSTA, HERCULANA 

LAURA DOS SANTOS, JUCIMARE REI DE HUNGRIA, RITA MARCIA DE 

CAMPOS, MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA COSTA, ANA VIANA DOS 

SANTOS NEGRISOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12464-A, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:OAB/MT 

12.464-A, MARINA SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:9.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos reiterando a certidão de fls.232, INTIMANDO a 

parte Autora, por seu procurador via DJE, para manifestar acerca do 

Retorno dos Autos da Segunda Instância, e requerer o que entender por 

direito, no prazo de 5(cinco) dias.

Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 237333 Nr: 17134-42.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁLITO RODRIGUES DA 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007- CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu Procurador, 

para manifestar acerca da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, no prazo de 10(dez) dias.

Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 242220 Nr: 3449-31.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007, impulsiono 

estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu Procurador, para 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo de 15(quinze) dias.

Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 20642 Nr: 746-84.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILDA BENETTI SEGALA, LUCINDA BENETTI 

SEGALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUEL PRUDÊNCIO BORGES - 

OAB:3.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, para o efetivo cumprimento do requerimento formulado na 

decisão de fls.49 e 49v faz-se necessário o depósito das diligências do 

Oficial de Justiça, sendo que a(s) guia(s) para recolhimento poderá(ão) 

ser obtida(s) através do site do TJ/MT >Serviços>Guia>Diligência>Emissão 

de Guia de Diligência, certifico ainda, que os valores a serem depositados, 

são cobrados de acordo com os bairros, que aparecerão automaticamente 

quando selecionado, devendo após, à Exequente comprovar nos autos, 

com a juntada da guia devidamente paga.

 Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007466-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASA D'IDEIAS MARKETING E PROPAGANDA LIMITADA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA - EPP 

(IMPETRADO)

FCS COMUNICACAO LTDA (IMPETRADO)

SOUL PROPAGANDA LTDA - ME (IMPETRADO)

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

JANE CASSIA DUARTE LIMA BARROS (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1007466-49.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: MANDADO DE 

SEGURANÇA (120) Requerente: IMPETRANTE: CASA D'IDEIAS 

MARKETING E PROPAGANDA LIMITADA Requerido: IMPETRADO: JANE 

CASSIA DUARTE LIMA BARROS, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, DMD 

ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA - EPP, COMPANY 

COMUNICACAO LTDA - ME, FCS COMUNICACAO LTDA, SOUL 

PROPAGANDA LTDA - ME, PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

impetrante para, manifeste sobre o teor da certidão de ID . 11582188, 

informando, se o caso, novo endereço da parte, no prazo de cinco dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 15 de março de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001240-62.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001240-62.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR: SEBASTIAO CARLOS DA SILVA 

FILHO Requerido: RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

apelada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Várzea Grande, 15 de março de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003892-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO CATARINO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1003892-18.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: ADAO CATARINO DE CAMPOS Requerido: 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

apelada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Várzea Grande, 15 de março de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001139-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCIANO BRUCE LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001139-88.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: LUCIANO BRUCE LEITE Requerido: 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

apelada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Várzea Grande, 15 de março de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 332021 Nr: 772-86.2014.811.0002

 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: DANIEL LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19.716/O, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - 

OAB:15.578/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15600

 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. 

193-194, 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.: 334934 Nr: 3424-76.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADILVA LEITE DOS SANTOS FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19716/O, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Instado a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais no valor 

de R$ 360,00 (trezentos e sessenta 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$ 360,00 (trezentos e 

sessenta reais) por autor, ficando, assim, homologada a proposta de fls. 

158-159, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 343384 Nr: 10573-26.2014.811.0002

 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: ALEXANDRINA TOBIAS DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando Dr. Erick Henrique Dias Prado - OAB/MT 17642, para que 

devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de ser 

expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234 do CPC.

 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:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que informe seus dados 

bancários para que seja possível realizar transferência bancária, no prazo 

de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 339140 Nr: 7251-95.2014.811.0002

 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 LOURDES DE ARRUDA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 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 às fls. 114/119 

tempestivamente protocolada pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 336489 Nr: 4919-58.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE FERREIRA DE CAMPOS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para, querendo, no prazo de 

quinze dias, manifestar sobre a impugnação de fls. 213/233.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 338359 Nr: 6590-19.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENIL ALMEIDA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para, querendo, no prazo de 

quinze dias, manifestar sobre a impugnação de fls. 183/204.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 338363 Nr: 6594-56.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILENE PINTO DA 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:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para, querendo, no prazo de 

quinze dias, manifestar sobre a impugnação de fls. 173/207.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 349064 Nr: 15100-21.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE EROTILDES DA SILVA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para, querendo, no prazo de 

quinze dias, manifestar sobre a impugnação de fls. 208/228.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000428-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDINO CALISTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (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: 1000428-83.2017.8.11.0002 REQUERENTE: CONDINO CALISTO 

DA SILVA REQUERIDO: 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001220-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERACI DA SILVA BUENO (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: 1001220-37.2017.8.11.0002 AUTOR: VERACI DA SILVA BUENO 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007856-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (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 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

VÁRZEA GRANDE , 15 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: 1007856-19.2017.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

14.322,59 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) 

AUTOR: ALTAIR BALIEIRO - MT0013946A 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)
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007921-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDINO FRANCISCO CONCEICAO SALES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

WEIDE DE ALMEIDA SALES (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO 

VÁRZEA GRANDE , 15 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: 1007921-14.2017.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.244,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) 

AUTOR: OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008311-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO RIVELINO MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007206-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008007-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA ROSA DA SILVA CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 502622 Nr: 15147-87.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NOBRES NETO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME ULISSES PETERLINI - 

OAB:10600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente os Embargos de Terceiros e, determino 

a revogação da indisponibilidade exclusivamente do imóvel do caso em 

tela, descrito na certidão de ônus, bem como libero e autorizo a averbação 

da Escritura Pública de Compra e Venda, na Matrícula de n.º 27.574 e de 

consequência, tornar o Embargante (JOÃO NOBRES NETO) legítimo 

proprietário.Com estas considerações julgo extinto o processo, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I do Novel Código de 

Processo Civil. Traslade-se cópia desta decisão para os autos em apenso 

(n.º 24611-48.2011.811.0002 – Código: 280682), procedendo às 

retificações necessárias naqueles autos, que deverão prosseguir até os 

seus ulteriores termos. Com o trânsito em julgado, e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se.Custas “ex lege”.P. R. I.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 311188 Nr: 7258-24.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE IND. COM. CERAMICA LTDA, JOÃO 

BARBUINO CURVO NETO, EDMUNDO LUIZ CAMPOS OLIVEIRA, 

RONIMÁRCIO NAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETE DE MAGALHÃES 

ALMEIDA - OAB:13353

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TRESE IND. COM. CERAMICA LTDA, 

CNPJ: 24684128000180. 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, ficando INTIMADO(S), bem como seu(s) cônjuge(s), 

se casado(s) for(forem), de que foi(foram) ARRESTADO(S) o(s) 

bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir.

ADVERTÊNCIAS: 1. O(s) executado(s) no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do término do prazo deste edital, deverá pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena do arresto 

converter-se automaticamente em penhora. 2. Aperfeiçoada a penhora, o 

executado terá o prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miguelina Maria da 

Rosa, digitei.

Várzea Grande, 27 de outubro de 2017

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 262731 Nr: 1541-02.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com suporte no art. 39, I, da Lei nº 8.213/91, c/c art. 291, § 7º, 

II, da Constituição Federal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela 

autora nesta ação e, de consequência, julgo extinto com fulcro no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Outrossim, por ser a parte beneficiária 

da gratuidade da justiça, deixo de condenar ao pagamento das custas 

porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários 
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advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º, 

do CPC).Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.Custas 

“ex lege”.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 371374 Nr: 20469-93.2014.811.0002

 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: MARILENE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CORBELINO LACCAL 

DA SILVA - OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conheço dos embargos de fls. 156/158, na forma do art. 1.022, II, do 

Código de Processo Civil, e acolho-os, visto que, realmente houve omissão 

acerca da condenação da data da cessação.

Declaro, pois, que a sentença, cujo quarto parágrafo da fl. 146, passa a 

ter a seguinte redação:

"Por fim, tem a parte autora direito ao recebimento do benefício de 

auxílio-doença pelo prazo mínimo de 180 dias até que comprovada a 

reabilitação de forma a possibilitar-lhe o retorno à execução de atividade 

laboral compatível com a limitação sofrida ou a impossibilidade de reversão 

da condição física, a gerar direito à aposentadoria por invalidez, desde 

que presentes os outros requisitos doravante analisados.”

Além de o quinto parágrafo passar a ter a seguinte redação:

“Assim, ante o exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 59, ambos da Lei nº 

8.213/91, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial de restabelecimento do auxílio-doença a partir da próxima folha de 

pagamento, devendo ser mantido pelo prazo mínimo de seis meses, sob 

pena de multa diária por eventual atraso, sem prejuízo de outras medidas 

necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial.”

No mais, persiste a sentença tal como está lançada.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 244480 Nr: 5205-75.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCIO MAXIMIANO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

MERCIO MAXIMIANO DE CARVALHO manifestou de forma expressa o 

aceite acerca da “pré-manifestação de desistência do recurso” 

apresentado pelo INSS à fl. 174, in verbis:

 “O INSS desiste do recurso, caso a parte autora concorde com aplicação 

integral da Lei 11.960/2009.”

Diante da concordância da parte Autora (fl.179), bem como, por inexistir 

óbice de natureza legal nos termos do acordo, HOMOLOGO para que 

surta seus jurídicos e desejados efeitos em favor de ambas as partes.

 INTIME-SE, o INSS para apresentar o cálculo atualizado das parcelas em 

atraso, nos termos sugeridos.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 250141 Nr: 9530-93.2010.811.0002

 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: SEBASTIANA VERACI BARBOSA

 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:

 Isto posto, com suporte no art. 39, I, da Lei nº 8.213/91, c/c art. 291, § 7º, 

II, da Constituição Federal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela 

autora nesta ação e, de consequência, julgo extinto com fulcro no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.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).Transitada em julgado, dê-se 

baixa, anote-se e arquive-se.Custas “ex lege”.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 332951 Nr: 1615-51.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALICE GONÇALVES DE CAMPOS

 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,

ROSALICE GONÇALVES DE CAMPOS propôs “Ação Ordinária de 

Enquadramento nas Classes de Promoção cumulada com Cobrança de 

Diferenças de Vencimentos” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

alegando, em síntese, pertencer ao quadro de servidores públicos do 

Município de Várzea Grande, lotada na Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura, como integrante do quadro de magistério, conforme termos do 

histórico funcional e demais documentos juntados aos autos.

Assinala que a partir de fevereiro/2013, as atribuições da carreira, bem 

como a política salarial são regidas pela Lei nº 3.797/2012 – Estatuto e 

Plano de Carreiras dos Profissionais da Educação Escolar básica da Rede 

Publica Municipal de Ensino de Várzea Grande.

Finaliza, sustentando que faz jus a todas as vantagens, direitos e 

obrigações contempladas no Estatuto e Plano de Carreiras dos 

Profissionais da Educação Escolar básica da Rede Publica Municipal de 

Ensino de Várzea Grande, razão pela qual requer a procedência do pleito, 

condenando o requerido a promover o correto enquadramento nas 

classes de promoção, com efeito retroativo a data em que nasceu o direito 

a promoção, bem como a condenação ao pagamento das diferenças nos 

vencimentos e seus respectivos reflexos.

 Com a inicial juntou os documentos de fls. 22/69.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, arguindo 

preliminar de ausência de interesse de agir tendo em vista que o autor já 

se encontra enquadrado na classe e nível que pleiteia na exordial. No 

mérito, teceu comentários acerca da promoção por salto e afirmou que 

para ocorrer a movimentação funcional é necessário, além da avaliação 

de desempenho, que o servidor tenha cumprido o interstício de três anos 

em cada classe na carreira. Ao final, pugnou pelo acolhimento das 

preliminares ou pela improcedência da demanda (fls. 76/124).

Impugnação à contestação (fls. 128/135).

Oportunizados a especificarem provas, as partes manifestaram pela não 

produção de novas e provas e requerendo o julgamento antecipado do 

feito.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, por não depender a lide de maior 

dilação probatória.

Antes de adentrar o mérito, impõe-se o enfrentamento da preliminar 

arguida na peça de defesa, qual seja ausência de interesse de agir.

A preliminar não merece prosperar, uma vez que não há ausência de 

interesse de agir, porquanto a requerente foi enquadrada ao nível 7, 

classe B em 2011, e na verdade em 2001 já possuía tempo de serviço 

público que lhe outorgava o direito de ser enquadrada na classe C, sendo, 

pois, um interesse legítimo e possível.

Tendo em vista que as preliminares já foram afastadas, passo a análise do 

mérito.

Como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a 

questão a ser enfrentada reside na aferição do apontado direito da 

requerente de obter a progressão na carreira de professora da rede 

municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas 

classes, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos 

condizentes com a promoção, tendo em vista a verificação do interstício 
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de três anos previsto no art. 9º, § 1º, da Lei Municipal nº 2.361/2001.

O invocado direito está alicerçado, primeiramente, na Lei Federal nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional e prescreve, em seu art. 67, o seguinte:

“Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos 

estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim;

III - piso salarial profissional;

IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na 

avaliação do desempenho;

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na 

carga de trabalho;

VI - condições adequadas de trabalho.”

Como se vê acima, os profissionais da educação fazem jus, realmente, 

inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério 

público, à progressão funcional com base nos títulos ou na habilitação e 

na avaliação do desempenho, vez que se está a cuidar aqui de 

valorização profissional.

Nessa mesma linha, a Lei Municipal nº 2.361/2001, que dispõe sobre o 

Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do 

Município de Várzea Grande, depois de assegurar, em seu art. 6º, que a 

progressão funcional do professor dar-se-á por promoção nas classes e 

progressão nos níveis, estabelece no art. 9º o seguinte:

 “Art. 9º A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação 

em instituições credenciadas e aferições periódicas de conhecimento do 

professor.

§ 1º O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em 

cada classe da carreira do magistério público municipal.

§ 2º A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto a 

avaliação de conhecimento ocorrerá a cada três anos.

§ 3º A avaliação de desempenho e a de conhecimento serão realizadas 

de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 4º A avaliação de conhecimentos abrangerá a área curricular em que o 

professor exerça a docência e conhecimentos pedagógicos.

§ 5º O interstício para promoção será contado a partir da data de início do 

exercício profissional no cargo de professor.

§ 6º Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo 

de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço.

§ 7º As normas para avaliação, incluindo instrumentos e critérios, serão 

estabelecidas em regulamento elaborado por Comissão Paritária, 

constituída por representantes da Secretaria Municipal da Educação e 

Cultura, unidades escolares e entidade representativa do magistério 

público municipal, no prazo de 90 (noventa) dias da aprovação desta Lei.”

Desse modo, só há que falar em promoção se, além de demonstrado o 

interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira do 

magistério público municipal, resultar comprovada a avaliação de 

desempenho favorável, a qualificação profissional em instituições 

credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de conhecimento do 

professor, de acordo com o estabelecido no caput do dispositivo, que se 

mostra em clara sintonia com o art. 67, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394/96).

No caso dos autos, contudo, a requerente se agarra ao argumento de que 

deve ser aplicado o disposto no § 6º, do art. 9º, da referida Lei Municipal, 

que cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública 

manteve-se inerte a esse respeito, deixando de regulamentar o processo 

de avaliação no prazo assinalado na Lei, inviabilizando, assim, a 

progressão funcional almejada.

A requerente está com a razão, ante a verificação de que consta da Lei, 

como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala do 

interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira do 

magistério público municipal e não havendo o processo de avaliação.

Assim, ao mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou os 

requisitos subjetivos – quais sejam as avaliações de desempenho e 

conhecimento, nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em 

instituições credenciadas – aos critérios a ser definidos por lei própria, 

tratou de prever, também, a excepcional hipótese de a Administração 

Pública omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no 

sentido de promover automaticamente os servidores que cumprirem o 

requisito temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas 

as comentadas avaliações.

Pouco importa aqui se houve ou não pedido expresso de promoção na 

carreira ou se os interessados nessa forma de progressão funcional 

provaram ter formalizado esse pedido, bem como demonstrado que não 

houve regular processo de avaliação por parte da Administração Pública, 

a quem compete, afinal, a iniciativa dessa providência, não se podendo 

cobrar dos administrados que produzam prova negativa ou impossível.

 Some-se a isso o fato inconteste de que a ausência de avaliação com 

vistas à promoção da requerente não fora contrariada pelo requerido, que 

bem poderia carrear para os autos o processo de avaliação caso este 

tivesse ocorrido realmente.

 Tem-se, assim, no caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação 

ao princípio constitucional da legalidade a ser obedecido pela 

Administração Pública, nos termos do art. 37, da Constituição Federal, 

conforme ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, reproduzidos abaixo:

“Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. 

Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não 

proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. 

A lei para o particular significa ‘poder fazer assim’; para o administrador 

público significa ‘dever fazer assim’.” (Direito Administrativo Brasileiro, 

Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 82).

É evidente o entendimento de que, justamente por dever de obediência ao 

princípio da legalidade, deve a Administração Pública atender ao comando 

legal previsto no art. 9º, § 3º da Lei Municipal nº 2.361/2001, baseada no 

seu poder-dever de cumprir o que a lei determina.

Resta, pois, examinar os documentos acostados aos autos, com a inicial e 

a contestação apresentadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal nº 

2.361/2001 (Estatuto e Plano de Carreiras dos Profissionais da Educação 

Escolar básica da Rede Publica Municipal de Ensino de Várzea Grande), 

cabendo registrar que a aludida Lei, de acordo com o previsto no art. 37, II, 

da Constituição Federal, deixa claro, em seu art. 5º, caput, que “A carreira 

do magistério público municipal é integrada pelo cargo de provimento 

efetivo de professor e estruturada em classes e níveis”, cujo ingresso se 

dá, como se sabe, por meio de concurso público de provas e títulos (art. 

5º, § 2º), ficando descartada, portanto, qualquer possibilidade de 

aplicação da norma de progressão funcional em análise a servidores 

contratados, ainda que estabilizados pela via oblíqua do art. 19, do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias.

Com efeito, pela mesma razão exposta acima, apenas o período de 

exercício profissional como servidor público efetivo deve ser levado em 

conta na contagem para a obtenção da progressão funcional na forma de 

promoção nas classes.

Assim, feitas tais observações, cumpre anotar que a requerente faz jus 

ao deferimento integral dos pedidos, vez que ingressou no quadro do 

serviço público por meio de concurso público municipal em 05/02/1993, 

enquadrando-se assim em 2002 na classe D; em 2005 na classe E; em 

2008 na classe F; 2011 na classe G.

Com a comprovação do necessário tempo de serviço público, devidamente 

apresentada nos autos, sem qualquer contrariedade por parte do 

requerido, resulta inequívoco o direito objetivado de ser a requerente 

promovida às classes superiores, diretamente àquelas correspondentes 

ao tempo de serviço já prestado à municipalidade, sem necessidade, 

portanto, de efetivo exercício em cada classe da carreira, vez que não 

podem ser prejudicadas por causa da omissão da Administração Pública, 

nos termos do art. 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 2.361/2001.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em partes 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 para que proceda à progressão funcional almejada na inicial, 

promovendo a requerente para classe D, ano 2002; classe E, ano 2005; 

classe F, ano 2008 e classe G, ano 2011, 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, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior da propositura da ação, deduzindo os 

valores já recebidos mensalmente pela requerente.

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 
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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.

 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, 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.: 264884 Nr: 3968-69.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE MARIA BENITES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado nesta ação 

e, de consequência, julgo extinto com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Outrossim, por ser a parte beneficiária da gratuidade da 

justiça, deixo de condenar 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, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 422804 Nr: 23462-75.2015.811.0002

 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: ANA AUXILIADORA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE LINS FAGUNDES - 

OAB:14970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido posto na presente ação ajuizada 

por ANA AUXILIADORA FONTES contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS e, por consequência julgo extinto o processo, 

com julgamento de mérito.Outrossim, 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 NCPC).Decorrido o prazo legal sem 

eventual interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

observado as formalidades legais, arquive-se.Custas “ex lege”. P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 347432 Nr: 13785-55.2014.811.0002

 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: JOSEFA FERREIRA DA 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:

 Vistos,

JOSEFA FERREIRA DA SILVA propôs “Ação Ordinária de Enquadramento 

nas Classes de Promoção c/c Cobrança de Diferenças de Vencimentos” 

em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, 

pertencer ao quadro de servidores públicos do Município de Várzea 

Grande, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, como 

integrante do quadro de magistério, conforme termos do histórico funcional 

e demais documentos juntados aos autos.

Assinala que até fevereiro/2011, as atribuições da carreira eram regidas 

pela Lei nº 2.361/2001 – Estatuto e Plano de Carreiras do Magistério 

Público de Várzea Grande, mas em 2010 foi promulgado um novo Estatuto, 

a Lei nº 3.505/2010, com eficácia financeira a partir de fevereiro/2011, a 

qual foi revogada pela Lei nº 3.797/2012, que entrou em vigor em 

01.02.2013.

Finaliza, sustentando que faz jus a todas as vantagens, direitos e 

obrigações contempladas nos Estatutos do Magistério Público de Várzea 

Grande, razão pela qual requer a procedência do pleito, condenando o 

requerido a promover o correto enquadramento nas classes de promoção, 

com efeito retroativo a data em que nasceu o direito a promoção, bem 

como a condenação ao pagamento das diferenças nos vencimentos e 

seus respectivos reflexos. Com a inicial juntou os documentos de fls. 

21/64.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, arguindo 

preliminar de ausência de interesse de agir, impossibilidade jurídica do 

pedido e inépcia da inicial. No mérito, afirmou que para ocorrer a 

movimentação funcional é necessário, além da avaliação de desempenho, 

que o servidor tenha cumprido o interstício de três anos em cada classe 

na carreira. Ao final, pugnou pelo acolhimento das preliminares ou pela 

improcedência da demanda (fls. 70/109).

Impugnação à contestação (fls. 111/121).

Oportunizados a especificarem provas, as partes manifestaram pela não 

produção de novas e provas e requerendo o julgamento antecipado do 

feito.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, por não depender a lide de maior 

dilação probatória.

Antes de adentrar o mérito, impõe-se o enfrentamento das preliminares 

arguidas na peça de defesa, quais sejam, ausência de interesse de agir, 

impossibilidade jurídica do pedido e inépcia da inicial.

A preliminar de ausência de interesse de agir não merece prosperar visto 

que há um interesse legítimo e possível. Barbosa Moreira declara que:

“o interesse processual repostou o binômio utilidade somado a 

necessidade. Sendo uma das condições de admissibilidade da ação 

caracterizada pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional 

demonstradas por pedido idôneo, lastreado em fatos e fundamentos 

jurídicos hábeis a provocar a tutela do Estado”.

De mais a mais, quanto a impossibilidade jurídica do pedido também não 

merece prosperar, visto que o Código de Processo Civil em seu artigo 17 

afirma: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade” 

Não trata, portanto, da impossibilidade jurídica do pedido.

Também não há que se falar em inépcia da inicial uma vez que, 

encontra-se presentes todos os requisitos para a propositura da ação, 

bem como o pedido certo e determinado.

Tendo em vista que a preliminar já fora afastada, passo a análise do 

mérito.

Como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a 

questão a ser enfrentada reside na aferição do apontado direito da 

requerente de obter a progressão na carreira de professora da rede 

municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas 

classes, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos 

condizentes com a promoção, tendo em vista a verificação do interstício 

de três anos previsto no art. 9º, § 1º, da Lei Municipal nº 2.361/2001.

O invocado direito está alicerçado, primeiramente, na Lei Federal nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional e prescreve, em seu art. 67, o seguinte:

“Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos 

estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim;

III - piso salarial profissional;

IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na 
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avaliação do desempenho;

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na 

carga de trabalho;

VI - condições adequadas de trabalho.”

Como se vê acima, os profissionais da educação fazem jus, realmente, 

inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério 

público, à progressão funcional com base nos títulos ou na habilitação e 

na avaliação do desempenho, vez que se está a cuidar aqui de 

valorização profissional.

Nessa mesma linha, a Lei Municipal nº 2.361/2001, que dispõe sobre o 

Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do 

Município de Várzea Grande, depois de assegurar, em seu art. 6º, que a 

progressão funcional do professor dar-se-á por promoção nas classes e 

progressão nos níveis, estabelece no art. 9º o seguinte:

 “Art. 9º A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação 

em instituições credenciadas e aferições periódicas de conhecimento do 

professor.

§ 1º O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em 

cada classe da carreira do magistério público municipal.

§ 2º A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto a 

avaliação de conhecimento ocorrerá a cada três anos.

§ 3º A avaliação de desempenho e a de conhecimento serão realizadas 

de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 4º A avaliação de conhecimentos abrangerá a área curricular em que o 

professor exerça a docência e conhecimentos pedagógicos.

§ 5º O interstício para promoção será contado a partir da data de início do 

exercício profissional no cargo de professor.

§ 6º Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo 

de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço.

§ 7º As normas para avaliação, incluindo instrumentos e critérios, serão 

estabelecidas em regulamento elaborado por Comissão Paritária, 

constituída por representantes da Secretaria Municipal da Educação e 

Cultura, unidades escolares e entidade representativa do magistério 

público municipal, no prazo de 90 (noventa) dias da aprovação desta Lei.”

Desse modo, só há que falar em promoção se, além de demonstrado o 

interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira do 

magistério público municipal, resultar comprovada a avaliação de 

desempenho favorável, a qualificação profissional em instituições 

credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de conhecimento do 

professor, de acordo com o estabelecido no caput do dispositivo, que se 

mostra em clara sintonia com o art. 67, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394/96).

No caso dos autos, contudo, a requerente se agarra ao argumento de que 

deve ser aplicado o disposto no § 6º, do art. 9º, da referida Lei Municipal, 

que cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública 

manteve-se inerte a esse respeito, deixando de regulamentar o processo 

de avaliação no prazo assinalado na Lei, inviabilizando, assim, a 

progressão funcional almejada.

A requerente está com a razão, ante a verificação de que consta da Lei, 

como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala do 

interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira do 

magistério público municipal e não havendo o processo de avaliação.

Assim, ao mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou os 

requisitos subjetivos – quais sejam as avaliações de desempenho e 

conhecimento, nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em 

instituições credenciadas – aos critérios a ser definidos por lei própria, 

tratou de prever, também, a excepcional hipótese de a Administração 

Pública omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no 

sentido de promover automaticamente os servidores que cumprirem o 

requisito temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas 

as comentadas avaliações.

Pouco importa aqui se houve ou não pedido expresso de promoção na 

carreira ou se os interessados nessa forma de progressão funcional 

provaram ter formalizado esse pedido, bem como demonstrado que não 

houve regular processo de avaliação por parte da Administração Pública, 

a quem compete, afinal, a iniciativa dessa providência, não se podendo 

cobrar dos administrados que produzam prova negativa ou impossível.

 Some-se a isso o fato inconteste de que a ausência de avaliação com 

vistas à promoção da requerente não fora contrariada pelo requerido, que 

bem poderia carrear para os autos o processo de avaliação caso este 

tivesse ocorrido realmente.

 Tem-se, assim, no caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação 

ao princípio constitucional da legalidade a ser obedecido pela 

Administração Pública, nos termos do art. 37, da Constituição Federal, 

conforme ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, reproduzidos abaixo:

“Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. 

Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não 

proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. 

A lei para o particular significa ‘poder fazer assim’; para o administrador 

público significa ‘dever fazer assim’.” (Direito Administrativo Brasileiro, 

Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 82).

É evidente o entendimento de que, justamente por dever de obediência ao 

princípio da legalidade, deve a Administração Pública atender ao comando 

legal previsto no art. 9º, § 3º da Lei Municipal nº 2.361/2001, baseada no 

seu poder-dever de cumprir o que a lei determina.

Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes Meirelles, em 

comentários acerca da omissão da Administração, é possível vislumbrar 

mais claramente o acerto no ajuizamento desta ação no caso em apreço:

“Não há, em doutrina, um critério conclusivo sobre a conduta omissiva da 

autoridade. Quando a norma estabelece que, ultrapassado tal prazo, o 

silêncio importa aprovação ou denegação do pedido do postulante, assim 

se deve entender, menos pela omissão administrativa do que pela 

determinação legal do efeito do silêncio. (...) Quando não houver prazo 

legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por 

um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, 

ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de 

poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação 

ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de 

segurança. Em tal hipótese não cabe ao Judiciário praticar o ato omitido 

pela Administração mas, sim, impor sua prática, ou desde logo suprir seus 

efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, violado pelo 

silêncio administrativo.” (op. cit., p. 98).

É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver norma 

regulamentadora do processo de avaliação não há falar em promoção 

pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a promoção 

automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar indevido 

prejuízo aos administrados.

Resta, pois, examinar os documentos acostados aos autos, com a inicial e 

a contestação apresentadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal nº 

2.361/2001 (Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 

Público Municipal de Várzea Grande), cabendo registrar que a aludida Lei, 

de acordo com o previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, deixa 

claro, em seu art. 5º, caput, que “A carreira do magistério público 

municipal é integrada pelo cargo de provimento efetivo de professor e 

estruturada em classes e níveis”, cujo ingresso se dá, como se sabe, por 

meio de concurso público de provas e títulos (art. 5º, § 2º), ficando 

descartada, portanto, qualquer possibilidade de aplicação da norma de 

progressão funcional em análise a servidores contratados, ainda que 

estabilizados pela via oblíqua do art. 19, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias.

Com efeito, pela mesma razão exposta acima, apenas o período de 

exercício profissional como servidor público efetivo deve ser levado em 

conta na contagem para a obtenção da progressão funcional na forma de 

promoção nas classes.

Assim, feitas tais observações, cumpre anotar que a requerente faz jus 

ao deferimento dos pedidos, vez que ingressou no quadro do serviço 

público por meio de concurso público municipal em 30/06/2004, 

enquadrando-se assim em 2007 na classe B; em 2010 na classe C.

 Com a comprovação do necessário tempo de serviço público, 

devidamente apresentada nos autos, sem qualquer contrariedade por 

parte do requerido, resulta inequívoco o direito objetivado de ser a 

requerente promovida às classes superiores, diretamente àquelas 

correspondentes ao tempo de serviço já prestado à municipalidade, sem 

necessidade, portanto, de efetivo exercício em cada classe da carreira, 

vez que não podem ser prejudicadas por causa da omissão da 

Administração Pública, nos termos do art. 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 

2.361/2001.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 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 para que proceda à progressão 

funcional almejada na inicial, promovendo a requerente para em 2007 na 

classe B; em 2010 na classe C, sem prejuízo de futuras promoções, com a 

consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os 
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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, 

observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior da propositura da ação, deduzindo os valores já 

recebidos mensalmente pela requerente.

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, ao requerente 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.: 396177 Nr: 9286-91.2015.811.0002

 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: GENTILA MARIA PACHECO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

GENTILA MARIA PACHECO E SILVA propôs “Ação Ordinária de 

Enquadramento nas Classes de Promoção c/c Cobrança de Diferenças de 

Vencimentos” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em 

síntese, pertencer ao quadro de servidores públicos do Município de 

Várzea Grande, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 

como integrante do quadro de magistério, conforme termos do histórico 

funcional e demais documentos juntados aos autos.

Assinala que até fevereiro/2011, as atribuições da carreira eram regidas 

pela Lei nº 2.361/2001 – Estatuto e Plano de Carreiras do Magistério 

Público de Várzea Grande, mas em 2010 foi promulgado um novo Estatuto, 

a Lei nº 3.505/2010, com eficácia financeira a partir de fevereiro/2011, a 

qual foi revogada pela Lei nº 3.797/2012, que entrou em vigor em 

01.02.2013.

Finaliza, sustentando que faz jus a todas as vantagens, direitos e 

obrigações contempladas nos Estatutos do Magistério Público de Várzea 

Grande, razão pela qual requer a procedência do pleito, condenando o 

requerido a promover o correto enquadramento nas classes de promoção, 

com efeito retroativo a data em que nasceu o direito a promoção, bem 

como a condenação ao pagamento das diferenças nos vencimentos e 

seus respectivos reflexos. Com a inicial juntou os documentos de fls. 

21/49.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, arguindo 

preliminar de ausência de interesse de agir e como prejudicial de mérito 

alegou a prescrição. No mérito em si, afirmou que para ocorrer a 

movimentação funcional é necessário, além da avaliação de desempenho, 

que o servidor tenha cumprido o interstício de três anos em cada classe 

na carreira. Ao final, pugnou pelo acolhimento das preliminares ou pela 

improcedência da demanda (fls. 54/86).

Impugnação à contestação (fls. 91/99).

Oportunizados a especificarem provas, as partes manifestaram pela não 

produção de novas e provas e requerendo o julgamento antecipado do 

feito.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, por não depender a lide de maior 

dilação probatória.

Antes de adentrar o mérito, impõe-se o enfrentamento das preliminares 

arguidas na peça de defesa, quais sejam, ausência de interesse de agir e 

prescrição.

A preliminar de ausência de interesse de agir não merece prosperar visto 

que há um interesse legítimo e possível. Barbosa Moreira declara que:

“o interesse processual repostou o binômio utilidade somado a 

necessidade. Sendo uma das condições de admissibilidade da ação 

caracterizada pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional 

demonstradas por pedido idôneo, lastreado em fatos e fundamentos 

jurídicos hábeis a provocar a tutela do Estado”.

Ademais, acerca da prescrição, a jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça: 

“Nas relações 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.”

Com efeito, examinando-se a pretensão externada na inicial em harmonia 

com o entendimento aqui exposto acerca da prescrição quinquenal, 

conclui-se que as verbas pleiteadas pelo servidor municipal, por serem, 

em tese, devidas mensalmente, foram parcialmente atingidas pela 

prescrição, mais precisamente aquelas eventualmente reconhecidas, 

porém anteriores a 07/05/2010, ou seja, anteriores aos cinco anos que 

antecederam ao ajuizamento da ação, que se deu 07/05/2015.

Sendo assim, reconheço a prescrição quinquenal das prestações 

eventualmente devidas ao autor, alusivas a todas as verbas pleiteadas, 

anteriores a 07/05/2010.

Passo, então, a analise do mérito propriamente.

Como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a 

questão a ser enfrentada reside na aferição do apontado direito da 

requerente de obter a progressão na carreira de professora da rede 

municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas 

classes, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos 

condizentes com a promoção, tendo em vista a verificação do interstício 

de três anos previsto no art. 9º, § 1º, da Lei Municipal nº 2.361/2001.

O invocado direito está alicerçado, primeiramente, na Lei Federal nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional e prescreve, em seu art. 67, o seguinte:

“Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos 

estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim;

III - piso salarial profissional;

IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na 

avaliação do desempenho;

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na 

carga de trabalho;

VI - condições adequadas de trabalho.”

Como se vê acima, os profissionais da educação fazem jus, realmente, 

inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério 

público, à progressão funcional com base nos títulos ou na habilitação e 

na avaliação do desempenho, vez que se está a cuidar aqui de 

valorização profissional.

Nessa mesma linha, a Lei Municipal nº 2.361/2001, que dispõe sobre o 

Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do 

Município de Várzea Grande, depois de assegurar, em seu art. 6º, que a 

progressão funcional do professor dar-se-á por promoção nas classes e 

progressão nos níveis, estabelece no art. 9º o seguinte:

 “Art. 9º A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação 

em instituições credenciadas e aferições periódicas de conhecimento do 

professor.

§ 1º O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em 

cada classe da carreira do magistério público municipal.

§ 2º A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto a 

avaliação de conhecimento ocorrerá a cada três anos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021916/3/2018 Página 498 de 543



§ 3º A avaliação de desempenho e a de conhecimento serão realizadas 

de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 4º A avaliação de conhecimentos abrangerá a área curricular em que o 

professor exerça a docência e conhecimentos pedagógicos.

§ 5º O interstício para promoção será contado a partir da data de início do 

exercício profissional no cargo de professor.

§ 6º Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo 

de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço.

§ 7º As normas para avaliação, incluindo instrumentos e critérios, serão 

estabelecidas em regulamento elaborado por Comissão Paritária, 

constituída por representantes da Secretaria Municipal da Educação e 

Cultura, unidades escolares e entidade representativa do magistério 

público municipal, no prazo de 90 (noventa) dias da aprovação desta Lei.”

Desse modo, só há que falar em promoção se, além de demonstrado o 

interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira do 

magistério público municipal, resultar comprovada a avaliação de 

desempenho favorável, a qualificação profissional em instituições 

credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de conhecimento do 

professor, de acordo com o estabelecido no caput do dispositivo, que se 

mostra em clara sintonia com o art. 67, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394/96).

No caso dos autos, contudo, a requerente se agarra ao argumento de que 

deve ser aplicado o disposto no § 6º, do art. 9º, da referida Lei Municipal, 

que cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública 

manteve-se inerte a esse respeito, deixando de regulamentar o processo 

de avaliação no prazo assinalado na Lei, inviabilizando, assim, a 

progressão funcional almejada.

A requerente está com a razão, ante a verificação de que consta da Lei, 

como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala do 

interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira do 

magistério público municipal e não havendo o processo de avaliação.

Assim, ao mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou os 

requisitos subjetivos – quais sejam as avaliações de desempenho e 

conhecimento, nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em 

instituições credenciadas – aos critérios a ser definidos por lei própria, 

tratou de prever, também, a excepcional hipótese de a Administração 

Pública omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no 

sentido de promover automaticamente os servidores que cumprirem o 

requisito temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas 

as comentadas avaliações.

Pouco importa aqui se houve ou não pedido expresso de promoção na 

carreira ou se os interessados nessa forma de progressão funcional 

provaram ter formalizado esse pedido, bem como demonstrado que não 

houve regular processo de avaliação por parte da Administração Pública, 

a quem compete, afinal, a iniciativa dessa providência, não se podendo 

cobrar dos administrados que produzam prova negativa ou impossível.

 Some-se a isso o fato inconteste de que a ausência de avaliação com 

vistas à promoção da requerente não fora contrariada pelo requerido, que 

bem poderia carrear para os autos o processo de avaliação caso este 

tivesse ocorrido realmente.

 Tem-se, assim, no caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação 

ao princípio constitucional da legalidade a ser obedecido pela 

Administração Pública, nos termos do art. 37, da Constituição Federal, 

conforme ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, reproduzidos abaixo:

“Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. 

Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não 

proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. 

A lei para o particular significa ‘poder fazer assim’; para o administrador 

público significa ‘dever fazer assim’.” (Direito Administrativo Brasileiro, 

Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 82).

É evidente o entendimento de que, justamente por dever de obediência ao 

princípio da legalidade, deve a Administração Pública atender ao comando 

legal previsto no art. 9º, § 3º da Lei Municipal nº 2.361/2001, baseada no 

seu poder-dever de cumprir o que a lei determina.

Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes Meirelles, em 

comentários acerca da omissão da Administração, é possível vislumbrar 

mais claramente o acerto no ajuizamento desta ação no caso em apreço:

“Não há, em doutrina, um critério conclusivo sobre a conduta omissiva da 

autoridade. Quando a norma estabelece que, ultrapassado tal prazo, o 

silêncio importa aprovação ou denegação do pedido do postulante, assim 

se deve entender, menos pela omissão administrativa do que pela 

determinação legal do efeito do silêncio. (...) Quando não houver prazo 

legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por 

um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, 

ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de 

poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação 

ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de 

segurança. Em tal hipótese não cabe ao Judiciário praticar o ato omitido 

pela Administração mas, sim, impor sua prática, ou desde logo suprir seus 

efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, violado pelo 

silêncio administrativo.” (op. cit., p. 98).

É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver norma 

regulamentadora do processo de avaliação não há falar em promoção 

pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a promoção 

automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar indevido 

prejuízo aos administrados.

Resta, pois, examinar os documentos acostados aos autos, com a inicial e 

a contestação apresentadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal nº 

2.361/2001 (Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 

Público Municipal de Várzea Grande), cabendo registrar que a aludida Lei, 

de acordo com o previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, deixa 

claro, em seu art. 5º, caput, que “A carreira do magistério público 

municipal é integrada pelo cargo de provimento efetivo de professor e 

estruturada em classes e níveis”, cujo ingresso se dá, como se sabe, por 

meio de concurso público de provas e títulos (art. 5º, § 2º), ficando 

descartada, portanto, qualquer possibilidade de aplicação da norma de 

progressão funcional em análise a servidores contratados, ainda que 

estabilizados pela via oblíqua do art. 19, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias.

Com efeito, pela mesma razão exposta acima, apenas o período de 

exercício profissional como servidor público efetivo deve ser levado em 

conta na contagem para a obtenção da progressão funcional na forma de 

promoção nas classes.

Assim, feitas tais observações, cumpre anotar que a requerente faz jus 

ao deferimento dos pedidos, vez que ingressou no quadro do serviço 

público por meio de concurso público municipal em 23/07/1999, 

enquadrando-se assim em 2002 na classe B; em 2005 na classe C; em 

2008 na classe D; em 2011 na classe E.

 Com a comprovação do necessário tempo de serviço público, 

devidamente apresentada nos autos, sem qualquer contrariedade por 

parte do requerido, resulta inequívoco o direito objetivado de ser a 

requerente promovida às classes superiores, diretamente àquelas 

correspondentes ao tempo de serviço já prestado à municipalidade, sem 

necessidade, portanto, de efetivo exercício em cada classe da carreira, 

vez que não podem ser prejudicadas por causa da omissão da 

Administração Pública, nos termos do art. 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 

2.361/2001.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 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 para que proceda à progressão 

funcional almejada na inicial, promovendo a requerente para em 2002, 

classe B; 2005, classe C; 2008, classe D; 2011, classe E, 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, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior da propositura da ação, deduzindo os 

valores já recebidos mensalmente pela requerente.

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).
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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, ao requerente 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.: 350532 Nr: 16215-77.2014.811.0002

 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: NILMA ENEDINA DA COSTA

 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,

NILMA ENEDINA DA COSTA propôs “Ação Ordinária de Enquadramento 

nas Classes de Promoção c/c Cobrança de Diferenças de Vencimentos” 

em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, 

pertencer ao quadro de servidores públicos do Município de Várzea 

Grande, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, como 

integrante do quadro de magistério, conforme termos do histórico funcional 

e demais documentos juntados aos autos.

Assinala que até fevereiro/2011, as atribuições da carreira eram regidas 

pela Lei nº 2.361/2001 – Estatuto e Plano de Carreiras do Magistério 

Público de Várzea Grande, mas em 2010 foi promulgado um novo Estatuto, 

a Lei nº 3.505/2010, com eficácia financeira a partir de fevereiro/2011, a 

qual foi revogada pela Lei nº 3.797/2012, que entrou em vigor em 

01.02.2013.

Finaliza, sustentando que faz jus a todas as vantagens, direitos e 

obrigações contempladas nos Estatutos do Magistério Público de Várzea 

Grande, razão pela qual requer a procedência do pleito, condenando o 

requerido a promover o correto enquadramento nas classes de promoção, 

com efeito retroativo a data em que nasceu o direito a promoção, bem 

como a condenação ao pagamento das diferenças nos vencimentos e 

seus respectivos reflexos. Com a inicial juntou os documentos de fls. 

22/46.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, arguindo 

preliminar de ausência de interesse de agir e impossibilidade jurídica do 

pedido. No mérito, afirmou que para ocorrer a movimentação funcional é 

necessário, além da avaliação de desempenho, que o servidor tenha 

cumprido o interstício de três anos em cada classe na carreira. Ao final, 

pugnou pelo acolhimento das preliminares ou pela improcedência da 

demanda (fls. 51/105).

Impugnação à contestação (fls. 107/117).

Oportunizados a especificarem provas, as partes manifestaram pela não 

produção de novas e provas e requerendo o julgamento antecipado do 

feito.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, por não depender a lide de maior 

dilação probatória.

Antes de adentrar o mérito, impõe-se o enfrentamento das preliminares 

arguidas na peça de defesa, quais sejam, ausência de interesse de agir e 

prescrição.

A preliminar de ausência de interesse de agir não merece prosperar visto 

que há um interesse legítimo e possível. Barbosa Moreira declara que:

“o interesse processual repostou o binômio utilidade somado a 

necessidade. Sendo uma das condições de admissibilidade da ação 

caracterizada pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional 

demonstradas por pedido idôneo, lastreado em fatos e fundamentos 

jurídicos hábeis a provocar a tutela do Estado”.

De mais a mais, quanto a impossibilidade jurídica do pedido também não 

merece prosperar, visto que o Código de Processo Civil em seu artigo 17 

afirma: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade” 

Não trata, portanto, da impossibilidade jurídica do pedido.

Assim, rejeito as preliminares suscitadas.

 Ademais, acerca da prescrição, a jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça: 

“Nas relações 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.”

Com efeito, examinando-se a pretensão externada na inicial em harmonia 

com o entendimento aqui exposto acerca da prescrição quinquenal, 

conclui-se que as verbas pleiteadas pelo servidor municipal, por serem, 

em tese, devidas mensalmente, foram parcialmente atingidas pela 

prescrição, mais precisamente aquelas eventualmente reconhecidas, 

porém anteriores a 06/08/2009, ou seja, anteriores aos cinco anos que 

antecederam ao ajuizamento da ação, que se deu 06/08/2014.

Sendo assim, reconheço a prescrição quinquenal das prestações 

eventualmente devidas ao autor, alusivas a todas as verbas pleiteadas, 

anteriores a 06/08/2009.

Passo, então, a analise do mérito propriamente.

Como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a 

questão a ser enfrentada reside na aferição do apontado direito da 

requerente de obter a progressão na carreira de professora da rede 

municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas 

classes, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos 

condizentes com a promoção, tendo em vista a verificação do interstício 

de três anos previsto no art. 9º, § 1º, da Lei Municipal nº 2.361/2001.

O invocado direito está alicerçado, primeiramente, na Lei Federal nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional e prescreve, em seu art. 67, o seguinte:

“Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos 

estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim;

III - piso salarial profissional;

IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na 

avaliação do desempenho;

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na 

carga de trabalho;

VI - condições adequadas de trabalho.”

Como se vê acima, os profissionais da educação fazem jus, realmente, 

inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério 

público, à progressão funcional com base nos títulos ou na habilitação e 

na avaliação do desempenho, vez que se está a cuidar aqui de 

valorização profissional.

Nessa mesma linha, a Lei Municipal nº 2.361/2001, que dispõe sobre o 

Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do 

Município de Várzea Grande, depois de assegurar, em seu art. 6º, que a 

progressão funcional do professor dar-se-á por promoção nas classes e 

progressão nos níveis, estabelece no art. 9º o seguinte:

 “Art. 9º A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação 

em instituições credenciadas e aferições periódicas de conhecimento do 

professor.

§ 1º O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em 

cada classe da carreira do magistério público municipal.

§ 2º A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto a 

avaliação de conhecimento ocorrerá a cada três anos.

§ 3º A avaliação de desempenho e a de conhecimento serão realizadas 

de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 4º A avaliação de conhecimentos abrangerá a área curricular em que o 

professor exerça a docência e conhecimentos pedagógicos.

§ 5º O interstício para promoção será contado a partir da data de início do 

exercício profissional no cargo de professor.

§ 6º Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo 

de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço.

§ 7º As normas para avaliação, incluindo instrumentos e critérios, serão 

estabelecidas em regulamento elaborado por Comissão Paritária, 

constituída por representantes da Secretaria Municipal da Educação e 

Cultura, unidades escolares e entidade representativa do magistério 

público municipal, no prazo de 90 (noventa) dias da aprovação desta Lei.”

Desse modo, só há que falar em promoção se, além de demonstrado o 

interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira do 
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magistério público municipal, resultar comprovada a avaliação de 

desempenho favorável, a qualificação profissional em instituições 

credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de conhecimento do 

professor, de acordo com o estabelecido no caput do dispositivo, que se 

mostra em clara sintonia com o art. 67, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394/96).

No caso dos autos, contudo, a requerente se agarra ao argumento de que 

deve ser aplicado o disposto no § 6º, do art. 9º, da referida Lei Municipal, 

que cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública 

manteve-se inerte a esse respeito, deixando de regulamentar o processo 

de avaliação no prazo assinalado na Lei, inviabilizando, assim, a 

progressão funcional almejada.

A requerente está com a razão, ante a verificação de que consta da Lei, 

como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala do 

interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira do 

magistério público municipal e não havendo o processo de avaliação.

Assim, ao mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou os 

requisitos subjetivos – quais sejam as avaliações de desempenho e 

conhecimento, nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em 

instituições credenciadas – aos critérios a ser definidos por lei própria, 

tratou de prever, também, a excepcional hipótese de a Administração 

Pública omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no 

sentido de promover automaticamente os servidores que cumprirem o 

requisito temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas 

as comentadas avaliações.

Pouco importa aqui se houve ou não pedido expresso de promoção na 

carreira ou se os interessados nessa forma de progressão funcional 

provaram ter formalizado esse pedido, bem como demonstrado que não 

houve regular processo de avaliação por parte da Administração Pública, 

a quem compete, afinal, a iniciativa dessa providência, não se podendo 

cobrar dos administrados que produzam prova negativa ou impossível.

 Some-se a isso o fato inconteste de que a ausência de avaliação com 

vistas à promoção da requerente não fora contrariada pelo requerido, que 

bem poderia carrear para os autos o processo de avaliação caso este 

tivesse ocorrido realmente.

 Tem-se, assim, no caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação 

ao princípio constitucional da legalidade a ser obedecido pela 

Administração Pública, nos termos do art. 37, da Constituição Federal, 

conforme ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, reproduzidos abaixo:

“Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. 

Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não 

proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. 

A lei para o particular significa ‘poder fazer assim’; para o administrador 

público significa ‘dever fazer assim’.” (Direito Administrativo Brasileiro, 

Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 82).

É evidente o entendimento de que, justamente por dever de obediência ao 

princípio da legalidade, deve a Administração Pública atender ao comando 

legal previsto no art. 9º, § 3º da Lei Municipal nº 2.361/2001, baseada no 

seu poder-dever de cumprir o que a lei determina.

Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes Meirelles, em 

comentários acerca da omissão da Administração, é possível vislumbrar 

mais claramente o acerto no ajuizamento desta ação no caso em apreço:

“Não há, em doutrina, um critério conclusivo sobre a conduta omissiva da 

autoridade. Quando a norma estabelece que, ultrapassado tal prazo, o 

silêncio importa aprovação ou denegação do pedido do postulante, assim 

se deve entender, menos pela omissão administrativa do que pela 

determinação legal do efeito do silêncio. (...) Quando não houver prazo 

legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por 

um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, 

ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de 

poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação 

ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de 

segurança. Em tal hipótese não cabe ao Judiciário praticar o ato omitido 

pela Administração mas, sim, impor sua prática, ou desde logo suprir seus 

efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, violado pelo 

silêncio administrativo.” (op. cit., p. 98).

É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver norma 

regulamentadora do processo de avaliação não há falar em promoção 

pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a promoção 

automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar indevido 

prejuízo aos administrados.

Resta, pois, examinar os documentos acostados aos autos, com a inicial e 

a contestação apresentadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal nº 

2.361/2001 (Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 

Público Municipal de Várzea Grande), cabendo registrar que a aludida Lei, 

de acordo com o previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, deixa 

claro, em seu art. 5º, caput, que “A carreira do magistério público 

municipal é integrada pelo cargo de provimento efetivo de professor e 

estruturada em classes e níveis”, cujo ingresso se dá, como se sabe, por 

meio de concurso público de provas e títulos (art. 5º, § 2º), ficando 

descartada, portanto, qualquer possibilidade de aplicação da norma de 

progressão funcional em análise a servidores contratados, ainda que 

estabilizados pela via oblíqua do art. 19, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias.

Com efeito, pela mesma razão exposta acima, apenas o período de 

exercício profissional como servidor público efetivo deve ser levado em 

conta na contagem para a obtenção da progressão funcional na forma de 

promoção nas classes.

Assim, feitas tais observações, cumpre anotar que a requerente faz jus 

ao deferimento dos pedidos, vez que ingressou no quadro do serviço 

público por meio de concurso público municipal em 03/05/1996, 

enquadrando-se assim em 2002 na classe C; em 2005 na classe D; em 

2008 na classe E; em 2011 na classe F.

 Com a comprovação do necessário tempo de serviço público, 

devidamente apresentada nos autos, sem qualquer contrariedade por 

parte do requerido, resulta inequívoco o direito objetivado de ser a 

requerente promovida às classes superiores, diretamente àquelas 

correspondentes ao tempo de serviço já prestado à municipalidade, sem 

necessidade, portanto, de efetivo exercício em cada classe da carreira, 

vez que não podem ser prejudicadas por causa da omissão da 

Administração Pública, nos termos do art. 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 

2.361/2001.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 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 para que proceda à progressão 

funcional almejada na inicial, promovendo a requerente para em 2002, 

classe C; 2005, classe D; 2008, classe E; 2011, classe F, 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, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior da propositura da ação, deduzindo os 

valores já recebidos mensalmente pela requerente.

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, ao requerente 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.: 350525 Nr: 16208-85.2014.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA DE CAMPOS 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:

 Vistos,

CLEUZA DE CAMPOS SILVA propôs “Ação Ordinária de Enquadramento 

nas Classes de Promoção c/c Cobrança de Diferenças de Vencimentos” 

em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, 

pertencer ao quadro de servidores públicos do Município de Várzea 

Grande, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, como 

integrante do quadro de magistério, conforme termos do histórico funcional 

e demais documentos juntados aos autos.

Assinala que até fevereiro/2011, as atribuições da carreira eram regidas 

pela Lei nº 2.361/2001 – Estatuto e Plano de Carreiras do Magistério 

Público de Várzea Grande, mas em 2010 foi promulgado um novo Estatuto, 

a Lei nº 3.505/2010, com eficácia financeira a partir de fevereiro/2011, a 

qual foi revogada pela Lei nº 3.797/2012, que entrou em vigor em 

01.02.2013.

Finaliza, sustentando que faz jus a todas as vantagens, direitos e 

obrigações contempladas nos Estatutos do Magistério Público de Várzea 

Grande, razão pela qual requer a procedência do pleito, condenando o 

requerido a promover o correto enquadramento nas classes de promoção, 

com efeito retroativo a data em que nasceu o direito a promoção, bem 

como a condenação ao pagamento das diferenças nos vencimentos e 

seus respectivos reflexos. Com a inicial juntou os documentos de fls. 

21/45.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, arguindo 

preliminar de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir. No mérito, 

afirmou que para ocorrer a movimentação funcional é necessário, além da 

avaliação de desempenho, que o servidor tenha cumprido o interstício de 

três anos em cada classe na carreira. Ao final, pugnou pelo acolhimento 

das preliminares ou pela improcedência da demanda (fls. 50/56).

Impugnação à contestação (fls. 58/68).

Oportunizados a especificarem provas, as partes manifestaram pela não 

produção de novas e provas e requerendo o julgamento antecipado do 

feito.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, por não depender a lide de maior 

dilação probatória.

Antes de adentrar o mérito, impõe-se o enfrentamento das preliminares 

arguidas na peça de defesa, quais sejam, inépcia da inicial e ausência de 

interesse de agir.

A preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar uma vez que, 

encontra-se presentes todos os requisitos para a propositura da ação, 

bem como o pedido certo e determinado.

Também não há que se falar em ausência de interesse de agir sendo, 

pois, um interesse legítimo e possível. Segundo Barbosa Moreira afirma 

que:

“o interesse processual repostou o binômio utilidade somado a 

necessidade. Sendo uma das condições de admissibilidade da ação 

caracterizada pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional 

demonstradas por pedido idôneo, lastreado em fatos e fundamentos 

jurídicos hábeis a provocar a tutela do Estado”.

Tendo em vista que a preliminar já fora afastada, passo a análise do 

mérito.

Como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a 

questão a ser enfrentada reside na aferição do apontado direito da 

requerente de obter a progressão na carreira de professora da rede 

municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas 

classes, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos 

condizentes com a promoção, tendo em vista a verificação do interstício 

de três anos previsto no art. 9º, § 1º, da Lei Municipal nº 2.361/2001.

O invocado direito está alicerçado, primeiramente, na Lei Federal nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional e prescreve, em seu art. 67, o seguinte:

“Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos 

estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim;

III - piso salarial profissional;

IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na 

avaliação do desempenho;

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na 

carga de trabalho;

VI - condições adequadas de trabalho.”

Como se vê acima, os profissionais da educação fazem jus, realmente, 

inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério 

público, à progressão funcional com base nos títulos ou na habilitação e 

na avaliação do desempenho, vez que se está a cuidar aqui de 

valorização profissional.

Nessa mesma linha, a Lei Municipal nº 2.361/2001, que dispõe sobre o 

Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do 

Município de Várzea Grande, depois de assegurar, em seu art. 6º, que a 

progressão funcional do professor dar-se-á por promoção nas classes e 

progressão nos níveis, estabelece no art. 9º o seguinte:

 “Art. 9º A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação 

em instituições credenciadas e aferições periódicas de conhecimento do 

professor.

§ 1º O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em 

cada classe da carreira do magistério público municipal.

§ 2º A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto a 

avaliação de conhecimento ocorrerá a cada três anos.

§ 3º A avaliação de desempenho e a de conhecimento serão realizadas 

de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 4º A avaliação de conhecimentos abrangerá a área curricular em que o 

professor exerça a docência e conhecimentos pedagógicos.

§ 5º O interstício para promoção será contado a partir da data de início do 

exercício profissional no cargo de professor.

§ 6º Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo 

de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço.

§ 7º As normas para avaliação, incluindo instrumentos e critérios, serão 

estabelecidas em regulamento elaborado por Comissão Paritária, 

constituída por representantes da Secretaria Municipal da Educação e 

Cultura, unidades escolares e entidade representativa do magistério 

público municipal, no prazo de 90 (noventa) dias da aprovação desta Lei.”

Desse modo, só há que falar em promoção se, além de demonstrado o 

interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira do 

magistério público municipal, resultar comprovada a avaliação de 

desempenho favorável, a qualificação profissional em instituições 

credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de conhecimento do 

professor, de acordo com o estabelecido no caput do dispositivo, que se 

mostra em clara sintonia com o art. 67, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394/96).

No caso dos autos, contudo, a requerente se agarra ao argumento de que 

deve ser aplicado o disposto no § 6º, do art. 9º, da referida Lei Municipal, 

que cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública 

manteve-se inerte a esse respeito, deixando de regulamentar o processo 

de avaliação no prazo assinalado na Lei, inviabilizando, assim, a 

progressão funcional almejada.

A requerente está com a razão, ante a verificação de que consta da Lei, 

como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala do 

interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira do 

magistério público municipal e não havendo o processo de avaliação.

Assim, ao mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou os 

requisitos subjetivos – quais sejam as avaliações de desempenho e 

conhecimento, nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em 

instituições credenciadas – aos critérios a ser definidos por lei própria, 

tratou de prever, também, a excepcional hipótese de a Administração 

Pública omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no 

sentido de promover automaticamente os servidores que cumprirem o 

requisito temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas 

as comentadas avaliações.

Pouco importa aqui se houve ou não pedido expresso de promoção na 

carreira ou se os interessados nessa forma de progressão funcional 

provaram ter formalizado esse pedido, bem como demonstrado que não 

houve regular processo de avaliação por parte da Administração Pública, 

a quem compete, afinal, a iniciativa dessa providência, não se podendo 

cobrar dos administrados que produzam prova negativa ou impossível.

 Some-se a isso o fato inconteste de que a ausência de avaliação com 
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vistas à promoção da requerente não fora contrariada pelo requerido, que 

bem poderia carrear para os autos o processo de avaliação caso este 

tivesse ocorrido realmente.

 Tem-se, assim, no caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação 

ao princípio constitucional da legalidade a ser obedecido pela 

Administração Pública, nos termos do art. 37, da Constituição Federal, 

conforme ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, reproduzidos abaixo:

“Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. 

Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não 

proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. 

A lei para o particular significa ‘poder fazer assim’; para o administrador 

público significa ‘dever fazer assim’.” (Direito Administrativo Brasileiro, 

Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 82).

É evidente o entendimento de que, justamente por dever de obediência ao 

princípio da legalidade, deve a Administração Pública atender ao comando 

legal previsto no art. 9º, § 3º da Lei Municipal nº 2.361/2001, baseada no 

seu poder-dever de cumprir o que a lei determina.

Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes Meirelles, em 

comentários acerca da omissão da Administração, é possível vislumbrar 

mais claramente o acerto no ajuizamento desta ação no caso em apreço:

“Não há, em doutrina, um critério conclusivo sobre a conduta omissiva da 

autoridade. Quando a norma estabelece que, ultrapassado tal prazo, o 

silêncio importa aprovação ou denegação do pedido do postulante, assim 

se deve entender, menos pela omissão administrativa do que pela 

determinação legal do efeito do silêncio. (...) Quando não houver prazo 

legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por 

um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, 

ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de 

poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação 

ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de 

segurança. Em tal hipótese não cabe ao Judiciário praticar o ato omitido 

pela Administração mas, sim, impor sua prática, ou desde logo suprir seus 

efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, violado pelo 

silêncio administrativo.” (op. cit., p. 98).

É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver norma 

regulamentadora do processo de avaliação não há falar em promoção 

pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a promoção 

automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar indevido 

prejuízo aos administrados.

Resta, pois, examinar os documentos acostados aos autos, com a inicial e 

a contestação apresentadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal nº 

2.361/2001 (Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 

Público Municipal de Várzea Grande), cabendo registrar que a aludida Lei, 

de acordo com o previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, deixa 

claro, em seu art. 5º, caput, que “A carreira do magistério público 

municipal é integrada pelo cargo de provimento efetivo de professor e 

estruturada em classes e níveis”, cujo ingresso se dá, como se sabe, por 

meio de concurso público de provas e títulos (art. 5º, § 2º), ficando 

descartada, portanto, qualquer possibilidade de aplicação da norma de 

progressão funcional em análise a servidores contratados, ainda que 

estabilizados pela via oblíqua do art. 19, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias.

Com efeito, pela mesma razão exposta acima, apenas o período de 

exercício profissional como servidor público efetivo deve ser levado em 

conta na contagem para a obtenção da progressão funcional na forma de 

promoção nas classes.

Assim, feitas tais observações, cumpre anotar que a requerente faz jus 

ao deferimento integral dos pedidos, vez que ingressou no quadro do 

serviço público por meio de concurso público municipal em 02/08/1999, 

enquadrando-se assim em 2002 na classe B; em 2005 na classe C; em 

2008 na classe D e em 2011 na classe E.

Com a comprovação do necessário tempo de serviço público, devidamente 

apresentada nos autos, sem qualquer contrariedade por parte do 

requerido, resulta inequívoco o direito objetivado de ser a requerente 

promovida às classes superiores, diretamente àquelas correspondentes 

ao tempo de serviço já prestado à municipalidade, sem necessidade, 

portanto, de efetivo exercício em cada classe da carreira, vez que não 

podem ser prejudicadas por causa da omissão da Administração Pública, 

nos termos do art. 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 2.361/2001.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em partes 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 para que proceda à progressão funcional almejada na inicial, 

promovendo a requerente para em 2002 na classe B; em 2005 na classe 

C; em 2008 na classe D e em 2011 na classe E, 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, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior da propositura da ação, deduzindo os 

valores já recebidos mensalmente pela requerente.

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, ao requerente 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.: 388449 Nr: 4380-58.2015.811.0002

 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: ELIZABETH FATIMA SILVA DE ARRUDA

 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,

ELIZABETH FATIMA SILVA DE ARRUDA propôs “Ação Ordinária de 

Enquadramento nas Classes de Promoção c/c Cobrança de Diferenças de 

Vencimentos” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em 

síntese, pertencer ao quadro de servidores públicos do Município de 

Várzea Grande, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 

como integrante do quadro de magistério, conforme termos do histórico 

funcional e demais documentos juntados aos autos.

Assinala que até fevereiro/2011, as atribuições da carreira eram regidas 

pela Lei nº 2.361/2001 – Estatuto e Plano de Carreiras do Magistério 

Público de Várzea Grande, mas em 2010 foi promulgado um novo Estatuto, 

a Lei nº 3.505/2010, com eficácia financeira a partir de fevereiro/2011, a 

qual foi revogada pela Lei nº 3.797/2012, que entrou em vigor em 

01.02.2013.

Finaliza, sustentando que faz jus a todas as vantagens, direitos e 

obrigações contempladas nos Estatutos do Magistério Público de Várzea 

Grande, razão pela qual requer a procedência do pleito, condenando o 

requerido a promover o correto enquadramento nas classes de promoção, 

com efeito retroativo a data em que nasceu o direito a promoção, bem 

como a condenação ao pagamento das diferenças nos vencimentos e 

seus respectivos reflexos. Com a inicial juntou os documentos de fls. 

21/49.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, arguindo 

preliminar de ausência de interesse de agir e prescrição. No mérito, 

afirmou que para ocorrer a movimentação funcional é necessário, além da 

avaliação de desempenho, que o servidor tenha cumprido o interstício de 

três anos em cada classe na carreira. Ao final, pugnou pelo acolhimento 
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das preliminares ou pela improcedência da demanda (fls. 54/94).

Impugnação à contestação (fls. 98/105).

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, por não depender a lide de maior 

dilação probatória.

Antes de adentrar o mérito, impõe-se o enfrentamento das preliminares 

arguidas na peça de defesa, quais sejam, ausência de interesse de agir e 

prescrição.

A preliminar de ausência de interesse de agir não merece prosperar visto 

que há um interesse legítimo e possível. Barbosa Moreira declara:

“o interesse processual repostou o binômio utilidade somado a 

necessidade. Sendo uma das condições de admissibilidade da ação 

caracterizada pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional 

demonstradas por pedido idôneo, lastreado em fatos e fundamentos 

jurídicos hábeis a provocar a tutela do Estado”.

Ademais, acerca da prescrição, a jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça: 

“Nas relações 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.”

Com efeito, examinando-se a pretensão externada na inicial em harmonia 

com o entendimento aqui exposto acerca da prescrição quinquenal, 

conclui-se que as verbas pleiteadas pelo servidor municipal, por serem, 

em tese, devidas mensalmente, foram parcialmente atingidas pela 

prescrição, mais precisamente aquelas eventualmente reconhecidas, 

porém anteriores a 06/03/2010, ou seja, anteriores aos cinco anos que 

antecederam ao ajuizamento da ação, que se deu 06/03/2015.

Sendo assim, reconheço a prescrição quinquenal das prestações 

eventualmente devidas ao autor, alusivas a todas as verbas pleiteadas, 

anteriores a 06/03/2010.

Tendo em vista que as preliminares foram analisadas, passo ao exame do 

mérito.

Como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a 

questão a ser enfrentada reside na aferição do apontado direito da 

requerente de obter a progressão na carreira de professora da rede 

municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas 

classes, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos 

condizentes com a promoção, tendo em vista a verificação do interstício 

de três anos previsto no art. 9º, § 1º, da Lei Municipal nº 2.361/2001.

O invocado direito está alicerçado, primeiramente, na Lei Federal nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional e prescreve, em seu art. 67, o seguinte:

“Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos 

estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim;

III - piso salarial profissional;

IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na 

avaliação do desempenho;

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na 

carga de trabalho;

VI - condições adequadas de trabalho.”

Como se vê acima, os profissionais da educação fazem jus, realmente, 

inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério 

público, à progressão funcional com base nos títulos ou na habilitação e 

na avaliação do desempenho, vez que se está a cuidar aqui de 

valorização profissional.

Nessa mesma linha, a Lei Municipal nº 2.361/2001, que dispõe sobre o 

Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do 

Município de Várzea Grande, depois de assegurar, em seu art. 6º, que a 

progressão funcional do professor dar-se-á por promoção nas classes e 

progressão nos níveis, estabelece no art. 9º o seguinte:

 “Art. 9º A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação 

em instituições credenciadas e aferições periódicas de conhecimento do 

professor.

§ 1º O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em 

cada classe da carreira do magistério público municipal.

§ 2º A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto a 

avaliação de conhecimento ocorrerá a cada três anos.

§ 3º A avaliação de desempenho e a de conhecimento serão realizadas 

de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 4º A avaliação de conhecimentos abrangerá a área curricular em que o 

professor exerça a docência e conhecimentos pedagógicos.

§ 5º O interstício para promoção será contado a partir da data de início do 

exercício profissional no cargo de professor.

§ 6º Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo 

de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço.

§ 7º As normas para avaliação, incluindo instrumentos e critérios, serão 

estabelecidas em regulamento elaborado por Comissão Paritária, 

constituída por representantes da Secretaria Municipal da Educação e 

Cultura, unidades escolares e entidade representativa do magistério 

público municipal, no prazo de 90 (noventa) dias da aprovação desta Lei.”

Desse modo, só há que falar em promoção se, além de demonstrado o 

interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira do 

magistério público municipal, resultar comprovada a avaliação de 

desempenho favorável, a qualificação profissional em instituições 

credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de conhecimento do 

professor, de acordo com o estabelecido no caput do dispositivo, que se 

mostra em clara sintonia com o art. 67, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394/96).

No caso dos autos, contudo, a requerente se agarra ao argumento de que 

deve ser aplicado o disposto no § 6º, do art. 9º, da referida Lei Municipal, 

que cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública 

manteve-se inerte a esse respeito, deixando de regulamentar o processo 

de avaliação no prazo assinalado na Lei, inviabilizando, assim, a 

progressão funcional almejada.

A requerente está com a razão, ante a verificação de que consta da Lei, 

como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala do 

interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira do 

magistério público municipal e não havendo o processo de avaliação.

Assim, ao mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou os 

requisitos subjetivos – quais sejam as avaliações de desempenho e 

conhecimento, nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em 

instituições credenciadas – aos critérios a ser definidos por lei própria, 

tratou de prever, também, a excepcional hipótese de a Administração 

Pública omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no 

sentido de promover automaticamente os servidores que cumprirem o 

requisito temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas 

as comentadas avaliações.

Pouco importa aqui se houve ou não pedido expresso de promoção na 

carreira ou se os interessados nessa forma de progressão funcional 

provaram ter formalizado esse pedido, bem como demonstrado que não 

houve regular processo de avaliação por parte da Administração Pública, 

a quem compete, afinal, a iniciativa dessa providência, não se podendo 

cobrar dos administrados que produzam prova negativa ou impossível.

 Some-se a isso o fato inconteste de que a ausência de avaliação com 

vistas à promoção da requerente não fora contrariada pelo requerido, que 

bem poderia carrear para os autos o processo de avaliação caso este 

tivesse ocorrido realmente.

 Tem-se, assim, no caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação 

ao princípio constitucional da legalidade a ser obedecido pela 

Administração Pública, nos termos do art. 37, da Constituição Federal, 

conforme ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, reproduzidos abaixo:

“Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. 

Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não 

proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. 

A lei para o particular significa ‘poder fazer assim’; para o administrador 

público significa ‘dever fazer assim’.” (Direito Administrativo Brasileiro, 

Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 82).

É evidente o entendimento de que, justamente por dever de obediência ao 

princípio da legalidade, deve a Administração Pública atender ao comando 

legal previsto no art. 9º, § 3º da Lei Municipal nº 2.361/2001, baseada no 

seu poder-dever de cumprir o que a lei determina.

Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes Meirelles, em 

comentários acerca da omissão da Administração, é possível vislumbrar 

mais claramente o acerto no ajuizamento desta ação no caso em apreço:

“Não há, em doutrina, um critério conclusivo sobre a conduta omissiva da 

autoridade. Quando a norma estabelece que, ultrapassado tal prazo, o 

silêncio importa aprovação ou denegação do pedido do postulante, assim 

se deve entender, menos pela omissão administrativa do que pela 
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determinação legal do efeito do silêncio. (...) Quando não houver prazo 

legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por 

um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, 

ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de 

poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação 

ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de 

segurança. Em tal hipótese não cabe ao Judiciário praticar o ato omitido 

pela Administração mas, sim, impor sua prática, ou desde logo suprir seus 

efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, violado pelo 

silêncio administrativo.” (op. cit., p. 98).

É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver norma 

regulamentadora do processo de avaliação não há falar em promoção 

pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a promoção 

automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar indevido 

prejuízo aos administrados.

Resta, pois, examinar os documentos acostados aos autos, com a inicial e 

a contestação apresentadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal nº 

2.361/2001 (Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 

Público Municipal de Várzea Grande), cabendo registrar que a aludida Lei, 

de acordo com o previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, deixa 

claro, em seu art. 5º, caput, que “A carreira do magistério público 

municipal é integrada pelo cargo de provimento efetivo de professor e 

estruturada em classes e níveis”, cujo ingresso se dá, como se sabe, por 

meio de concurso público de provas e títulos (art. 5º, § 2º), ficando 

descartada, portanto, qualquer possibilidade de aplicação da norma de 

progressão funcional em análise a servidores contratados, ainda que 

estabilizados pela via oblíqua do art. 19, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias.

Com efeito, pela mesma razão exposta acima, apenas o período de 

exercício profissional como servidor público efetivo deve ser levado em 

conta na contagem para a obtenção da progressão funcional na forma de 

promoção nas classes.

Assim, feitas tais observações, cumpre anotar que a requerente faz jus 

ao deferimento dos pedidos, vez que ingressou no quadro do serviço 

público por meio de concurso público municipal em 28/02/1994, 

enquadrando-se assim em 2003 na classe D; em 2006 na classe E; em 

2009 na classe F; em 2012 na classe G.

 Com a comprovação do necessário tempo de serviço público, 

devidamente apresentada nos autos, sem qualquer contrariedade por 

parte do requerido, resulta inequívoco o direito objetivado de ser a 

requerente promovida às classes superiores, diretamente àquelas 

correspondentes ao tempo de serviço já prestado à municipalidade, sem 

necessidade, portanto, de efetivo exercício em cada classe da carreira, 

vez que não podem ser prejudicadas por causa da omissão da 

Administração Pública, nos termos do art. 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 

2.361/2001.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 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 para que proceda à progressão 

funcional almejada na inicial, promovendo a requerente para em 2003 na 

classe D; em 2006 na classe E; em 2009 na classe F; em 2012 na classe 

G, 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, observada a prescrição quinquenal 

das prestações vencidas antes do quinquênio anterior da propositura da 

ação, deduzindo os valores já recebidos mensalmente pela requerente.

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, ao requerente 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003016-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R R S DE MELOS - ME (EXECUTADO)

ROBSON RADAEL SOARES DE MELOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TERCEIRA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CARTA DE 

CITAÇÃO Expedido por ordem do MM. Juiz ALEXANDRE ELIAS FILHO 

Dados do Processo: Processo: 1003016-97.2016.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 39.542,23; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL (1116). 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: R R S DE MELOS 

- ME Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: R R S DE MELOS - ME 

Endereço: RUA ALVES DE OLIVEIRA, 1627, CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-081 Senhor(a): EXECUTADO: R R S DE MELOS 

- ME A presente carta, extraída dos autos de EXECUÇÃO FISCAL acima 

identificado, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito e da petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta, para PAGAR A 

DÍVIDA com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da 

Dívida Ativa, ou GARANTIR A EXECUÇÃO por meio de: 1. depósito em 

dinheiro, à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 

que assegure atualização monetária; 2. fiança bancária; 3. nomeação de 

bens próprios à penhora, ou indicação de bens de terceiros, com 

anuência destes. Decisão/Despacho: "Vistos, etc. Cite-se, por correio, 

observando a Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, 

em 05 (cinco) dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual 

prazo, nomear bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, 

os benefícios do art. 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Para o 

caso de imediato pagamento ou inexistência de embargos, com 

sustentáculo no art. 85, § 8°, do Novo CPC, fixo os honorários 

advocatícios em R$ 1000,00 (mil reais). Materializado eventuais embargos 

os honorários certamente serão majorados nos parâmetros e critérios 

estabelecidos no art. 85, § 2°, alíneas “a”, “b” e “c”, do Novo Código de 

Processo Civil. Nomeando bens à penhora, que deverá vir com seu valor 

estimado e demais exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei de Execução 

Fiscal, colha-se a expressa manifestação da Exequente, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de anuência e concordância tácita. Havendo 

concordância, lavre-se o termo a que se refere o art. 849, do Novo CPC, 

que deverá ser subscrito pela parte Executada, dessa data correrá o 

prazo para embargos, procedendo ao Sr. oficial de justiça, o registro da 

penhora no Cartório Imobiliário. Não havendo pagamento ou nomeação de 

bens, no prazo legal, proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, juros, custas 

e honorários advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às 

regras contidas no art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte 

Executada, para se manifestar, no prazo legal, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente. Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie. Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 
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ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT. Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.ADVERTÊNCIAS: 1. prazo: O prazo para garantir a execução é 

de cinco (5) dias, contados da entrega desta carta no endereço da parte 

ou, omitida tal data no aviso de recepção, de 10 (dez) dias após a entrega 

dela à agência postal (art. 8o, II, da Lei nº. 6.830/80-LEF). 2. O prazo para 

oferecimento de embargos à execução é de trinta (30) dias, contados do 

depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora. 3. Não sendo pago o débito e nem garantida a 

execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) devedor(es) ou 

responsável(eis) legal(ais), tantos quantos bastem para satisfação do 

crédito. VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS Débito Atualizado: R$ R$ 39.542,23 Honorários Fixados: 

R$ 0,00 Total para Pagamento: R$ R$ 39.542,23. Peças que acompanham 

a presente Carta de Citação: Cópia da Petição Inicial. Várzea Grande, 13 

de março de 2018. Atenciosamente, Izabela Gomes da Silva Gestora 

Judiciária SEDE DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

36888414 - T

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003016-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R R S DE MELOS - ME (EXECUTADO)

ROBSON RADAEL SOARES DE MELOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TERCEIRA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CARTA DE 

CITAÇÃO Expedido por ordem do MM. Juiz ALEXANDRE ELIAS FILHO 

Dados do Processo: Processo: 1003016-97.2016.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 39.542,23; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL (1116). 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: R R S DE MELOS 

- ME Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: R R S DE MELOS - ME 

Endereço: RUA ALVES DE OLIVEIRA, 1627, CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-081 Senhor(a): EXECUTADO: R R S DE MELOS 

- ME A presente carta, extraída dos autos de EXECUÇÃO FISCAL acima 

identificado, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito e da petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta, para PAGAR A 

DÍVIDA com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da 

Dívida Ativa, ou GARANTIR A EXECUÇÃO por meio de: 1. depósito em 

dinheiro, à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 

que assegure atualização monetária; 2. fiança bancária; 3. nomeação de 

bens próprios à penhora, ou indicação de bens de terceiros, com 

anuência destes. Decisão/Despacho: "Vistos, etc. Cite-se, por correio, 

observando a Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, 

em 05 (cinco) dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual 

prazo, nomear bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, 

os benefícios do art. 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Para o 

caso de imediato pagamento ou inexistência de embargos, com 

sustentáculo no art. 85, § 8°, do Novo CPC, fixo os honorários 

advocatícios em R$ 1000,00 (mil reais). Materializado eventuais embargos 

os honorários certamente serão majorados nos parâmetros e critérios 

estabelecidos no art. 85, § 2°, alíneas “a”, “b” e “c”, do Novo Código de 

Processo Civil. Nomeando bens à penhora, que deverá vir com seu valor 

estimado e demais exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei de Execução 

Fiscal, colha-se a expressa manifestação da Exequente, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de anuência e concordância tácita. Havendo 

concordância, lavre-se o termo a que se refere o art. 849, do Novo CPC, 

que deverá ser subscrito pela parte Executada, dessa data correrá o 

prazo para embargos, procedendo ao Sr. oficial de justiça, o registro da 

penhora no Cartório Imobiliário. Não havendo pagamento ou nomeação de 

bens, no prazo legal, proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, juros, custas 

e honorários advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às 

regras contidas no art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte 

Executada, para se manifestar, no prazo legal, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente. Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie. Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT. Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.ADVERTÊNCIAS: 1. prazo: O prazo para garantir a execução é 

de cinco (5) dias, contados da entrega desta carta no endereço da parte 

ou, omitida tal data no aviso de recepção, de 10 (dez) dias após a entrega 

dela à agência postal (art. 8o, II, da Lei nº. 6.830/80-LEF). 2. O prazo para 

oferecimento de embargos à execução é de trinta (30) dias, contados do 

depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora. 3. Não sendo pago o débito e nem garantida a 

execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) devedor(es) ou 

responsável(eis) legal(ais), tantos quantos bastem para satisfação do 

crédito. VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS Débito Atualizado: R$ R$ 39.542,23 Honorários Fixados: 

R$ 0,00 Total para Pagamento: R$ R$ 39.542,23. Peças que acompanham 

a presente Carta de Citação: Cópia da Petição Inicial. Várzea Grande, 13 

de março de 2018. Atenciosamente, Izabela Gomes da Silva Gestora 

Judiciária SEDE DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

36888414 - T

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 338564 Nr: 6761-73.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DE ALMEIDA CRISANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CONCEIÇAO DA 

SILVA STABILITO ALBUÊS - OAB:4266/RO, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15304/MT

 “Vistos. 1. Defiro o requerimento da Acusação. 2. Homologo a desistência 

requerida. 3. A Defesa sai intimada para esclarecer a ausência do réu. 2. 

Após, voltem-me os autos conclusos para designação de continuidade da 

AIJ”.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 311679 Nr: 7757-08.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO PEREIRA SANTOS, RAYLSON 

PEREIRA DA SILVA PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS - 

OAB:12.586/MT

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu RAYLSON 

PEREIRA DA SILVA PENHA, DRA ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO, 

via DJE, para APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo 05 (CINCO) 

DIAS.

3ª Vara Criminal
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Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 301696 Nr: 22463-30.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON BENEDITO RAMOS FERNANDES, 

JULIO CESAR NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON RAMOS 

FERNANDES - OAB:21090

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Denunciado(a): Julio Cesar Nunes da Silva, Cpf: 53644220115, 

Rg: 1018418-0 SSP MT Filiação: Antonio Nunes da Silva e Neici Aparecida 

Maia Nunes, data de nascimento: 03/05/1975, brasileiro(a), natural de 

Navirai-MS, casado(a), motorista, Endereço: Rua: Marrocos, Quadra 16, 

Casa 10,, Bairro: J. Imperial, 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: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 Jackson pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de 

drogas (art. 33, caput, da Lei 11.342/2006); posse irregular de arma de 

fogo de uso permitido (art. 12, da Lei 10.826/2003) e corrupção ativa (art. 

333, caput, do CP) e o acusado Júlio por ter ele, em tese, cometido o crime 

de corrupção ativa (CP, art. 333, caput).

Narra o Ministério Público que no dia 27 de outubro de 2012, por volta das 

22h30min, policiais militares em rondas pelo bairro Jardim Imperial, nesta 

Cidade, receberam denúncias de comercialização de entorpecentes na 

praça do bairro. No local os policiais efetuaram revista pessoal em Thiago 

Ricardo Carvalho de Arruda e encontraram oito trouxinhas contendo 

substância análoga a pasta base de cocaína, devidamente fracionadas e 

embaladas para o comércio a varejo, tendo ele informado que a droga 

pertencia ao denunciado Jackson e indicou o endereço. Em seguida, os 

policiais se dirigiram à residência do denunciado Jackson e durante 

buscas no interior da casa foram encontrados um recipiente com pasta 

base de cocaína, uma balança de precisão, um vidro de removex, 

bicarbonato de sódio, cinco munições calibre 38, doze munições calibre 22 

e um coldre da PM.

Narra ainda o Ministério Público que durante a diligência o denunciado 

Jackson ligou para o denunciado Júlio, que chegou na residência de 

Jackson trazendo a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) e ofereceu a 

importância aos policiais para que não efetuassem a prisão de Jackson.

Narra também o Ministério Público que as substâncias apreendidas 

apresentaram resultado POSITIVO para o princípio ativo da COCAÍNA, 

pesando 53,46g (cinquenta e três gramas e quarenta e seis centigramas).

Por derradeiro, o Ministério Público pugna pela condenação arrolando 

testemunhas.

Por impulso oficial (fls. 120) deu-se prosseguimento ao feito. Notificados, 

os acusados apresentaram defesa prévia por intermédio da Defensoria 

Pública às fls. 165/166. A denúncia foi recebida às fls. 167.

Na audiência (fls. 177) foi decretada a revelia do acusado Júlio Cesar 

(CPP, art. 367). Em continuidade (fls. 186/187 e 204/209) foram inquiridas 

três testemunhas indicadas pelas partes e se realizou o interrogatório 

acusado Jackson, restando prejudicado o interrogatório do acusado Júlio 

Cesar em face de sua revelia.

O Ministério Público, em alegações finais (fls. 209/213), entendendo 

estarem devidamente demonstradas a materialidade e autoria, pugnou pela 

condenação nos termos da denúncia.

A defesa do acusado Jackson, nas últimas alegações (fls. 228/235), 

aduzindo que o flagrante foi preparado pelos policiais e também 

entendendo não haver provas suficientes que deem guarida a pretensão 

acusatória, pugnou pela absolvição das imputações a ele atribuídas nos 

termos do art. 386, V e VII. Alternativamente pugna pela desclassificação 

do delito de tráfico para o delito de posse de droga para uso pessoal 

capitulado no art. 28, da Lei 11.343/2006. Pugna ainda, em caso de 

condenação, pela aplicação das penas em suas doses mínimas.

A defesa do acusado Júlio, nas derradeiras alegações (fls. 240/242) 

entendendo não haver provas suficientes que deem guarida a pretensão 

acusatória, pugnou absolvição nos termos do art. 386, VII do Código de 

Processo Penal. Alternativamente pugnou pela aplicação da pena em sua 

dose mínima e pela isenção do assistido do pagamento das custas 

processuais.

Então, vieram-me os autos conclusos.

Relatados, decido.

Do tráfico atribuído ao acusado JACKSON –

Da materialidade –

Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em 

questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo 

de análise da substância apreendida, colacionado ao feito às fls. 134/136. 

Tal laudo é esclarecedor ao relatar o resultado POSITIVO para a presença 

de COCAÍNA e ÍONS CARBONATOS.

 Da autoria –

O réu, em juízo (mídia), negou a traficância e a condição de usuário de 

droga, afirmando que no dia dos fatos os policiais abordaram Thiago na 

praça do bairro e não encontraram nenhum entorpecente com ele, por isso 

começaram a agredi-lo até que ele disse que precisava de um advogado e 

indicou o nome de seu irmão Jeferson. Na sua residência os policiais não 

encontraram nenhuma droga nem balança de precisão e a testemunha 

Thiago disse que o entorpecente e outros objetos já estavam na viatura 

quando a polícia chegou na casa.

Afirmou também não saber explicar os motivos pelos quais os policiais 

poderiam querer incriminá-lo já que não tem nenhum problema com eles.

Vejamos as demais provas.

A testemunha Thiago Ricardo Carvalho de Arruda, em juízo (mídia) negou 

ter adquirido drogas do acusado Jackson, declarando que no dia dos 

fatos estava na praça do bairro com outras pessoas quando a polícia 

chegou e o abordou, mas não encontraram nenhum entorpecente, todavia, 

os policiais localizaram no chão uma porção de droga e colocaram no seu 

bolso e após começaram a lhe agredir para dizer de quem tinha adquirido 

a droga. Quando não aguentava mais apanhar disse que precisava de um 

advogado e indicou o nome e o endereço de Jeferson, que é irmão de 

Jackson.

Declarou também que não presenciou as buscas na residência do 

acusado Jackson, pois ficou detido na viatura e não viu os materiais, pois 

na Delegacia foi liberado.

O que disseram os policiais?

As testemunhas Renato Carradine Souza e Vicente Bueno de Barros, 

policiais militares que participaram da diligência, em juízo (mídia), 

declararam ter recebido informações de que uma pessoa estava 

comercializando drogas na praça do bairro Jardim Imperial. No local, 

abordaram um usuário com drogas, tendo ele informado que o 

entorpecente pertencia ao acusado Jackson e indicou o endereço. Após, 

realizaram buscas na residência do acusado onde encontraram mais 

drogas e outros objetos.

Veja-se que a diligência policial foi exitosa e conseguiu angariar provas 

efetivas de que o acusado forneceu drogas ao usuário Thiago e também 

tinha em depósito entorpecente para posterior distribuição ilícita.

A alegação da defesa de que os policiais forjaram o flagrante não merece 

prosperar já que não se verifica qualquer incitamento por parte da polícia 

para a prática do tráfico, uma vez que os policiais militares de posse de 

informações pretéritas acerca da traficância abordaram o usuário com 

entorpecente, oportunidade em que ele disse que a droga pertencia ao 

acusado e indicou o endereço, onde os milicianos encontraram mais 

entorpecentes e materiais para preparo de drogas, não tendo os agentes 

de polícia realizado qualquer ato preparatório ou que direcionasse a 

prática da empreitada criminosa por parte dos réus.

A declaração da testemunha Thiago, encampada pelo réu, no sentido de 

que os policiais não encontram nenhuma droga com ele e que teria sido 

agredido pelos milicianos não se sustenta já que não há nenhuma prova 

nesse sentido.

Além disso, o acusado ao ser ouvido na fase inquisitorial (fls. 12/13), 

acompanhado do advogado Marcos Alves Barbosa (OAB/MT nº 15954) 

admitiu que os polícias encontraram no interior de sua residência uma 

porção de cocaína, deixada pelo seu amigo Vinicius que é usuário de 

drogas.
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Tal fato por si só derruba por completo a versão criada posteriormente de 

que os policiais teriam plantado a droga e demais objetos indicativos do 

tráfico.

Ademais, foi encontrado na residência do acusado bicarbonato de sódio, 

produto químico comumente acrescentado à cocaína em sua forma final 

com o objetivo de aumentar seu volume e consequentemente os lucros na 

comercialização ilícita.

O pedido da defesa de desclassificação para posse de droga para uso 

pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006) não merece acolhimento já que o 

próprio acusado em seu interrogatório (mídia) negou a condição de 

usuário de entorpecente.

Realmente não há que se falar em carência probatória, pois, da análise do 

contexto da instrução, observa-se que os depoimentos das testemunhas 

são condizentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à 

denúncia.

Definitivamente não há como negar o tráfico, sendo a condenação medida 

impositiva.

 Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 -

Observa-se que o réu faz jus à redução da pena prevista no art. 33, § 4º, 

da Lei 11.343/06, já que é primário e não há provas de que se dedique à 

criminalidade ou integre organização criminosa.

Da perda dos bens –

É evidente que o numerário e os objetos apreendidos em poder do réu, 

constantes do termo de apreensão de fls. 21, eram utilizados a serviço do 

tráfico, pelo que a decretação de suas perdas é inafastável.

Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas –

Reza o artigo em questão que a natureza e quantidade da droga servirão 

de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já 

que preponderam sobre os demais elementos.

No caso em questão, a natureza da droga colabora para o 

recrudescimento da pena.

Foi de vital importância a alteração legislativa em questão, já que traz 

punição diferenciada para a lesividade de cada conduta, do grande, do 

médio e do pequeno traficante, bem como em função do grau de lesividade 

da substância que se dispõe a traficar, primando sobremaneira pelo 

princípio da proporcionalidade.

E não poderia ser diferente.

Primeiramente entendamos os diferentes conceitos: quantidade e 

natureza.

A quantidade de droga envolvida no crime representaria a lesividade 

social e abrangente. À evidência o alcance dos estragos resultantes da 

droga é diretamente proporcional à sua quantidade, não apenas no que se 

refere ao número de usuários atingidos, mas também, e talvez 

principalmente, pelos efeitos colaterais do tráfico que são evidentemente 

majorados. O tráfico de drogas acaba por fomentar outros crimes como 

assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias 

inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens 

para a compra de drogas. Isso sem mencionar os elevadíssimos custos 

sociais de programas de prevenção ao uso de drogas e recuperação de 

viciados. Nem se diga o custo familiar dos que lutam contra o vício dos 

entes queridos. Em suma, a quantidade de droga é diretamente 

proporcional a quantidade de problemas gerados no meio social.

Já o outro critério, relativo à natureza da droga, no entender deste 

julgador, diz respeito principalmente à lesividade individual, ou seja, ao 

elevado grau de malefício que determinada droga gera no organismo 

humano. Claro que cada organismo reage de forma diferente diante de 

cada substância, porém, de forma geral, drogas leves causam menos 

malefícios à saúde de cada um e, assim, menores consequências. Já as 

drogas mais pesadas geram efeitos mais graves e mais difíceis de serem 

contornados, minimizados ou enfrentados, seja pelo usuário, seus 

familiares, ou entidades de apoio. Muitas vezes, mesmo que consumida em 

pequena quantidade, é suficiente para produzir considerável efeito 

alucinógeno, tendo elevado poder de gerar dependência, além de ser de 

grande toxicidade e até capaz de levar o indivíduo à morte.

A proporcionalidade que tal dispositivo gera, permite ao juiz punir 

diferentemente as diversas modalidades de tráfico.

Tomemos como premissa que a cocaína seja (e é), no geral, droga mais 

deletéria que a maconha. Não seria justo, por exemplo, punir igualmente o 

indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e outro que esteja 

traficando 10g de cocaína. Igualmente não seria justo punir igualmente o 

indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e aquele outro que 

traficou 10kg de maconha. Cada qual sabe das consequências de sua 

conduta aos usuários e à sociedade.

Quem trafica pouca droga de natureza leve (maconha, por exemplo), sabe 

que afetará a poucos e de forma leve. Já o que trafica muita droga de 

natureza leve, sabe que afetará a muitos, porém de forma menos 

agressiva. Já o que pratica tal ato com pouca droga de natureza pesada 

(cocaína, por exemplo), tem plena consciência de que afetará a poucos, 

porém de forma intensamente deletéria e, por fim, o que se propõe a 

traficar muita droga de natureza pesada atinge a muitos e de forma grave. 

Daí a importância de não se confundir, ou jogar na vala comum, como tem 

feito alguns tribunais, o conceito de quantidade e natureza da droga.

No caso dos autos, há de se considerar em desfavor do réu a natureza 

da droga extremamente deletéria.

Do crime de posse ilegal de munições de uso permitido –

Da materialidade –

A materialidade do crime é evidente, dando conta disso o Termo de 

Exibição e Apreensão de fls. 20 e o Laudo de exame pericial de munições 

de fls. 215/217, no qual concluiu o perito ser as munições eficientes para 

produção de tiros.

Corroborando a materialidade, mas também já revelando a autoria estão os 

depoimentos colhidos.

O réu, na esfera extrajudicial (fls. 12/13), acompanhado do advogado 

Marcos Alves Barbosa, OAB/MT nº 15954, confessou a autoria delitiva, 

declarando: “... QUE, as munições encontradas em sua residência é de 

sua propriedade, no entanto, não possui arma de fogo, somente guarda as 

mesmas a mais de 10 anos...”.

Por outro lado, quando do seu interrogatório em juízo (mídia) retratou-se, 

alegando que todos os objetos ilícitos encontrados em sua residência 

foram plantados pelos policiais.

Evidentemente a confissão é retratável, sendo este um indiscutível direito 

do acusado. Entretanto, é dever do juiz sopesar as versões a fim de 

verificar qual é a que guarda ressonância nas demais provas dos autos e, 

com a devida licença da defesa, a retratação do acusado é absolutamente 

destoante da realidade.

Em primeiro lugar não há nenhuma prova da alegação do réu de que as 

munições teriam sido plantadas pela polícia, prevalecendo, pois, o valor 

indiciário daquela confissão.

Ademais, o depoimento do acusado na Delegacia foi colhido na presença 

do advogado Marcos Alves Barbosa, OAB/MT nº 15954, o que é mais uma 

demonstração de que aquelas declarações foram feitas sem nenhuma 

coerção e revelam a verdade.

A versão narrada pelo réu na fase judicial é inverossímil, mostrando-se 

conflitante com as demais provas colhidas na instrução, as quais apontam 

para autoria delitiva a ele imputada.

As testemunhas Renato Carradine Souza e Vicente Bueno de Barros, 

policiais militares que participaram da diligência, em juízo (mídia), 

declararam ter realizado buscas no interior da residência do acusado e 

encontrado as munições em questão.

Confrontado as declarações prestadas em sede extrajudicial e judicial pelo 

acusado, à luz dos demais elementos probatórios contidos nos autos, 

conclui-se que aquelas constantes do Inquérito Policial espelham a 

verdade, motivo pelo qual deve ser a primeira considerada para a 

formação do convencimento acerca dos fatos em questão, até porque foi 

devidamente judicializada pela declaração das testemunhas.

É remansoso o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que a 

confissão feita no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valia, 

desde que não elidida por quaisquer indícios ponderáveis, mas, 

perfeitamente ajustável aos fatos apurados e, também, que a confissão 

feita na esfera extrajudicial tem valor probante desde que não 

contrariadas por outros elementos de prova.

Esse é o entendimento dos tribunais:

 “A confissão extrajudicial é divisível e retratável, nos termos do artigo 200 

do CPP, cabendo ao Juiz, diante de seu livre convencimento e fundado 

nas provas em conjunto decidir quanto à validade da retratação. A 

retratação, portanto, tem valor relativo. Como ato jurídico que é, a 

confissão (isenta de vícios de vontade) deve prevalecer à retratação se 

detalhada, coerente e em sintonia com as provas produzidas na ação 

penal, mormente se o réu apresenta motivação inconsistente para a 

apresentação da nova versão. O depoimento de policial que atuou na 

apreensão do material proibido, em harmonia com as demais provas 

produzidas nos autos, deve ser considerado como elemento na formação 

do convencimento do Julgador” (RCrim. 1.352, RTJ 91/750).

Assim, resta plenamente configurada a posse ilegal de munição de uso 
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permitido, sendo a condenação medida impositiva.

Da confissão espontânea –

O réu Jackson confessou sua culpa pelo crime de posse de munições de 

arma de fogo na seara inquisitorial e mesmo a tendo retratado em juízo, 

aquela confissão inicial serviu de base à formação da convicção do juízo, 

sendo cabível a atenuante (CP, art. 65, III, “d”).

Da corrupção ativa atribuída aos acusados JACKSON e JÚLIO –

Da materialidade –

A materialidade do delito é absolutamente presente, nos termos do Boletim 

de Ocorrência de fls. 18/19 e do Termo de Exibição e Apreensão de fls. 

20.

Da autoria.

O acusado Jackson, em juízo (mídia), negou a prática criminosa, afirmando 

que não ofereceu dinheiro aos milicianos com a finalidade de livrar-se da 

respectiva autuação por tráfico, aduzindo que os policiais após 

adentrarem na sua residência é que pediram dinheiro.

O acusado Júlio, ouvido na fase policial (fls. 14/15) declarou: “... QUE, é 

amigo do suspeito JACKSON; QUE, na noite de ontem, recebeu uma 

ligação de JACKSON pedindo dinheiro emprestado; QUE,JACKSON pediu o 

importe de R$700,00 (setecentos reais), mas não falou para qual 

finalidade era; (...); QUE, ao entrar na residência os policiais já foram 

colocando algemas e pegando seu dinheiro no bolso...”.

O acusado Júlio não foi ouvido na fase judicial em razão de sua 

ausência/revelia.

Vejamos o que disseram os policiais.

As testemunhas Renato Carradine Souza e Vicente Bueno de Barros, 

policiais militares que participaram da diligência, em juízo (mídia), 

declararam que após a localização de droga na residência do acusado, 

este ofereceu dinheiro à equipe policial para não ser preso e telefonou 

para o corréu Júlio levar o dinheiro do “suborno” na residência dele. 

Quando o acusado Júlio chegou na residência foi detido com 

R$700,00(setecentos reais).

As declarações dos policiais merecem especial ênfase, dada a natureza 

do crime praticado. Nem se diga, a propósito, que tais declarações não 

servem para comprovar a autoria do delito, porquanto a defesa, além da 

simples negativa, não apresentou nenhum ato a infirmar tal prova e não se 

visualizou no feito um único elemento a trazer descrédito às palavras do 

agente público, devendo ser reconhecido seu valor probante.

Esse é o mesmo entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA 

CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. 

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 

DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS APRESENTADOS DE MANEIRA 

UNÍSSONA E COERENTE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RÉU QUE 

OFERECE VANTAGEM INDEVIDA A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS PARA 

VER-SE LIVRE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. CRIME FORMAL, QUE SE 

PERFECTIBILIZA COM A SIMPLES PROMESSA DE VANTAGEM INDEVIDA. 

CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O depoimento prestado por agente policial 

não pode ser desconsiderado ou desacreditado unicamente por conta de 

sua condição funcional, porquanto revestido de evidente eficácia 

probatória; somente quando constatada a má-fé ou suspeita daquele, pois, 

é que seu valor como elemento de convicção estará comprometido. 2. Se 

do conjunto probatório emergem incontestes quer a materialidade, quer a 

autoria delitiva, revela-se correta a decisão condenatória e inaplicável o 

princípio do in dubio pro reo. 3. O delito de corrupção ativa, tipificado no 

art. 333 do Código Penal, classifica-se como crime formal, consumando-se 

"no instante em que o agente pratica qualquer dos comportamentos 

previstos pelo tipo, vale dizer, quando oferece ou promete vantagem 

indevida a funcionário público, com a finalidade de determiná-lo a praticar, 

omitir ou retardar ato de ofício. A consumação ocorre, portanto, no 

momento do oferecimento ou da promessa da vantagem indevida, não 

havendo necessidade, para efeitos de seu reconhecimento, que o 

funcionário público, efetivamente, venha a praticar, omitir ou retardar ato 

de ofício". (Greco, Rogério. Código Penal comentado. 4ª ed. Rio de Janeiro: 

Impetus, 2010, p. 884) (Apelação Criminal 2013.089009-0, Primeira Câmara 

Criminal, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 18-3-2014, v.u.) (grifou-se).

Ademais, a ação policial foi lícita, uma vez que o réu Jackson estava 

cometendo uma infração penal e o réu Júlio foi ao local entregar o dinheiro 

para livrar Jackson da prisão.

Diante disso, não há que se falar em carência probatória, pois, da análise 

do contexto da instrução, observa-se que o depoimento da testemunha é 

condizente nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia, 

sendo a condenação medida impositiva.

Do concurso material –

Observa-se a presença do concurso material entre o crime de tráfico de 

drogas, posse de munições e corrupção ativa imputados ao réu 

JACKSON, sendo, assim, aplicável a regra do art. 69 do Código Penal.

Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR os réus:

JACKSON BENEDITO RAMOS FERNANDES, suficientemente qualificado 

nos autos, nas penas do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 c/c art. 333, 

caput do Código Penal e art. 12, caput, da Lei 10.826/2003, cumulado 

também com art. 65, III, “d”, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

JÚLIO CESAR NUNES DA SILVA, suficientemente qualificado nos autos, 

nas penas do art. 333, caput do Código Penal.

Passo a dosar as penas –

Do tráfico atribuído ao réu JACKSON –

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, são favoráveis ao 

réu: a culpabilidade; os antecedentes criminais; a conduta social; a 

personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências, o 

comportamento e a quantidade de droga, já que não há nos autos nada 

que revele o contrário.

À toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a natureza da 

droga, que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 desfavorece 

completamente o réu, já que mantinha em depósito cocaína, considerada 

droga pesada e de alto grau de nocividade, demandando maior rigor.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 

da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base 

distanciada do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 

(seiscentos) dias multa.

 Não há agravantes nem atenuantes.

Nos termos do art. 33, § 4° da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, 

encontrando a pena final e definitiva de 2 (dois) anos de reclusão e 200 

(duzentos) dias multa.

Da posse de munições -

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal todas são 

favoráveis ao réu, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

Por estes motivos, com estribo nos art. 59, 68, ambos do Código Penal e 

art. 12 da Lei 10.826/2003, aplico a pena base em seu mínimo legal, ou 

seja, em 1 (um) ano de detenção e 12 (doze) dias multa, nos termos do 

art. 49 também do Código Penal.

Não há agravantes.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, estando a pena em seu 

mínimo legal.

Da corrupção ativa –

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal todas são 

favoráveis ao réu, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 

333, caput, do Código Penal aplico a pena base em seu mínimo legal, ou 

seja, em 2 (dois) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa.

Não há agravantes nem atenuantes, assim como também não há causas 

de alteração da reprimenda.

Do concurso material -

Tendo em conta o que estabelece o art. 69 do Código Penal, somo a penas 

em 5 (cinco) anos de reclusão e 236 (duzentos e trinta e seis) dias multa.

Torno a pena definitiva nos moldes acima

 Estabeleço em regime semiaberto para início do cumprimento das penas.

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, 

tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 

49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/06.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Da corrupção ativa atribuída ao réu JÚLIO CESAR-

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal todas são 

favoráveis ao réu, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 

333, caput, do Código Penal aplico a pena base em seu mínimo legal, ou 

seja, em 2 (dois) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa.

Não há agravantes nem atenuantes, assim como também não há causas 

de alteração da reprimenda, assim, torno a pena definitiva nos moldes 

acima.

Fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do 

art. 33, § 2°, “c” do Código Penal.

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, tendo 
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em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 49 c/c 

art. 60 do Código Penal.

Nos termos do art. 44, § 2º do Código Penal, substituo a pena privativa de 

liberdade, sem prejuízo da multa, por duas restritivas de direitos, a serem 

individualizadas e fiscalizadas em sede de execução penal.

Deixo de condenar o réu às custas do processo, em razão de sua 

condição financeira, sendo, inclusive, defendido pela Defensoria Pública.

Para o réu JACKSON –

Após o trânsito em julgado, transfiram-se os numerários ao FUNAD, nos 

termos do art. 63 da Lei 11.343/06 e os demais objetos, dos quais dou 

perdimento, ao CONESD, para alienação e posterior transferência dos 

fundos ao FUNAD.

Promova-se o encaminhamento das munições e dos acessórios de arma 

de fogo, das quais dou perdimento, ao Exército para as providências 

cabíveis.

Para ambos –

Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos 

culpados.

Ainda, após o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe aos 

órgãos de informação, Secretarias de Segurança, TRE, etc…

Ocorrendo a confirmação desta pela segunda instância, expeçam-se os 

executivos de pena.

Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga 

apreendida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 525332 Nr: 1002-84.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIGLEITON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Aligleiton Pereira da Silva, Cpf: 00700212108, Rg: 

15317501 SSP MT Filiação: Luiz Pereira da Silva e Alcidocina Virginia da 

Silva, data de nascimento: 22/10/1988, brasileiro(a), , Endereço: Rua 

Angelo Galdino, Bairro: 23 de Setembro, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 1002-84.2017.811.0002, que o 

Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado pelo 

Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, pelo 

que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de Notificação, 

ora oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 421774 Nr: 22894-59.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAISON MAXUEL GUIMARÃES SILVA, JULICE 

CATIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994

 Dr. ADRIANO LUCAS LEITE, OAB/MT 17.994 - da r. sentença proferida 

nestes autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 505083 Nr: 16457-31.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERNANDES LIMA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 16457-31.2017.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

 AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): HERNANDES LIMA DE SIQUEIRA

INTIMANDO: Réu(s): Hernandes Lima de Siqueira, Cpf: 06713282121, Rg: 

27900835 SSP MT Filiação: Maria Rainha de Lima, data de nascimento: 

13/04/1997, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, , Endereço: Rua Padre 

Santo, Bairro: Maringa 1, Cidade: Várzea Grande-MT, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima indicado(a), por todos 

os termos da ação penal em epígrafe, até sentença final, bem como, 

INTIMANDO-O para no prazo de 10 (dez) dias apresentar defesa 

preliminar, através de advogado ou declarar, caso não tenha condição de 

constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por defensor público, bem 

como Em caso de procedência da acusação, a sentença poderá fixar 

valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração, 

considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (artigo 387, IV, CPP). 

Deverão, pois, os acusados, apresentarem suas manifestações a esse 

respeito, advirta-se o acusado que quaisquer mudança de endereço 

deverá ser informada a este Juízo, BEM COMO, NOTIFIQUE-O, para que 

traga aos autos por intermédio de sua defesa, cópia autenticada e com 

foto de seus documentos pessoais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Talytha Luanna Bordin 

Silva, digitei.

Várzea Grande - MT, 14 de março de 2018.

Edenilse Francisca da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 503227 Nr: 15454-41.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO SANTANA DUARTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SANTOS DOS ANJOS 

- OAB:18378

 Drª ADRIANE SANTOS DOS ANJOS,OAB/MT 18.378, Drª. FABIANE 

OLIVEIRA SCARCELLI DE MORARES, OAB/MT 18.689, E Dr. THIAGO 

GONÇALVES DE PINHO OAB/MT 23878 - do r. despacho de fls.178, 

proferida nos autos acima mencionado.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 432819 Nr: 2671-51.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILSON LOURENÇO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL
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EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 2671-51.2016.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

 AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): ADAILSON LOURENÇO DE ARRUDA

INTIMANDO: Réu(s): Adailson Lourenço de Arruda Filiação: Maria Dina de 

Arruda, data de nascimento: 07/11/1985, brasileiro(a), natural de Varzea 

grande-MT, solteiro(a), pedreiro, Endereço: Rua Julio Domingos de Campos 

1133, Bairro: Figueirinha, Cidade: Várzea Grande-MT, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima indicado(a), por todos 

os termos da ação penal em epígrafe, até sentença final, bem como, 

INTIMANDO-O para no prazo de 10 (dez) dias apresentar defesa 

preliminar, através de advogado ou declarar, caso não tenha condição de 

constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por defensor público, bem 

como Em caso de procedência da acusação, a sentença poderá fixar 

valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração, 

considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (artigo 387, IV, CPP). 

Deverão, pois, os acusados, apresentarem suas manifestações a esse 

respeito, advirta-se o acusado que quaisquer mudança de endereço 

deverá ser informada a este Juízo, BEM COMO, NOTIFIQUE-O, para que 

traga aos autos por intermédio de sua defesa, cópia autenticada e com 

foto de seus documentos pessoais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Talytha Luanna Bordin 

Silva, digitei.

Várzea Grande - MT, 14 de março de 2018.

Edenilse Francisca da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 435869 Nr: 4550-93.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS FRANCISCO DA SILVA, THIAGO LIMA 

RIBAMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MARQUES E SILVA 

- OAB:7731/MT

 Dr.FERNANDO MARQUES E SILVA, OAB/MT 7731, do r. despacho de 

fls.278, proferida nos autos acima mencionado.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 522521 Nr: 25806-58.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 25806-58.2017.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): VALDEIR RAMOS DA SILVA

INTIMANDO: Denunciado(a): Valdeir Ramos da Silva, Cpf: 012.990.151-23, 

Rg: 10181768 Filiação: José Juvenal da Silva e Maria Ramos da Silva, data 

de nascimento: 31/01/1976, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, 

solteiro(a), Endereço: Rua: Feliciano Francolino, 04, Bairro: Santa Luzia, 

Cidade: Várzea Grande-MT,atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima indicado(a), por todos 

os termos da ação penal em epígrafe, até sentença final, bem como, 

INTIMANDO-O para no prazo de 10 (dez) dias apresentar defesa 

preliminar, através de advogado ou declarar, caso não tenha condição de 

constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por defensor público, bem 

como Em caso de procedência da acusação, a sentença poderá fixar 

valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração, 

considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (artigo 387, IV, CPP). 

Deverão, pois, os acusados, apresentarem suas manifestações a esse 

respeito, advirta-se o acusado que quaisquer mudança de endereço 

deverá ser informada a este Juízo, BEM COMO, NOTIFIQUE-O, para que 

traga aos autos por intermédio de sua defesa, cópia autenticada e com 

foto de seus documentos pessoais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Talytha Luanna Bordin 

Silva, digitei.

Várzea Grande - MT, 14 de março de 2018.

Edenilse Francisca da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 370863 Nr: 20061-05.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA CRISTINA RIBEIRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 90 DIAS

 AUTOS Nº 20061-05.2014.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): VANIA CRISTINA RIBEIRO DE MORAES

INTIMANDO: Réu(s): Vania Cristina Ribeiro de Moraes, Cpf: 73776564172, 

Rg: 18247750 SSP MT Filiação: Demetildes Alves Ribeiro, data de 

nascimento: 10/05/1980, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

Endereço: Alameda Julio Campos Qd. 01 Lote 02, Bairro: Nova Alinaça, 

Cidade: Várzea Grande-MT,atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O RÉU ACIMA QUALIFICADO, DA R. SENTENÇA DE 

FLS. 137, QUE SEGUE: .RESUMO DA INICIAL: Ante ao exposto julgo 

procedente o pedido contido na denúncia e condeno a acusada Vânia 

Cristina Ribeiro de Moraes, qualificada nos autos, por infringir o art. 303, 

parágrafo único, e o art. 306, § 2.º, ambos da Lei n.º 9.503/97, na forma 

do art. 69, do Código Penal.DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA, Atento às 

regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhes a pena.A 

culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do 

“poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, 

exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir 

de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada 

contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, 

por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo 

essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de 

sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, 

fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser 

contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade 

de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica 

sua ação contrária ao direito. Trata-se de ré tecnicamente primária, há 

registros criminais a seu desfavor nos autos (fl. 84).Não existem os 

elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta 

social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua 

personalidade.Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes 

são desfavoráveis, eis que é injustificável com a quantidade de 

campanhas de conscientização existentes em diversos meios de 

comunicação, inclusive no próprio rótulo do produto que consumia; 

assumiu a condução de veículo automotor após a ingestão de 

álcool.Verifico a situação econômica da ré como não boa, afirmou ser do 

lar, não declarou renda, inclusive é assistido pela i. Defensoria Pública.A 

conduta da vítima é desinfluente.1. Quanto ao crime de lesão corporal 

culposa na direção de veículo automotor (art. 303, parágrafo único, do 

CTB). Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, 
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em seis (06) meses de detenção; aumento-a em um terço (1/3) por não 

possuir CNH e deixar de prestar socorro à vítima, resultando a pena em 

oito (08) meses de detenção; cuja pena torno em concreta e definitiva à 

míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de 

diminuí-la ou aumentá-la.2. Quanto ao crime de conduzir veículo automotor 

em estado de embriaguez (art. 306, § 2.º, do CTB). Tudo isso sopesado, 

fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em seis (06) meses de 

detenção; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer 

outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la. 

Levado pelo mesmo critério acima fixo sua pena pecuniária em dez (10) 

dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo 

pagamento.Nos termos do art. 293, da Lei nº 9.503/97, levado pelos 

mesmos critérios para impor a reprimenda física e pecuniária, determino a 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para 

dirigir veículo automotor pelo período de um (01) ano e dois (02) meses. A 

contar do trânsito em julgado da sentença condenatória, com intimação da 

ré para abster-se de habilitar ou entregar a CNH em juízo. Determino que 

se oficie ao Conselho Nacional de Trânsito – Contran, bem como ao 

Departamento Estadual de Trânsito – Detran, comunicando desta r. 

decisão, indicando toda qualificação da ré, para as providências de praxe. 

Decorrido o prazo da suspensão ou proibição é que o réu deverá se 

submeter à reciclagem para fins de revalidação ou obtenção da 

CNH.Atento ao art. 69 do CP (concurso material) cumulo as penas em um 

(01) ano e dois (02) meses de detenção e dez (10) dias-multa no valor 

mínimo legal.Consoante o art. 33, §2.o, alínea c, do Código Penal, a ré 

deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime 

aberto.Nos termos do art. 44, do Código Penal, substituo pena privativa de 

liberdade por uma restritiva de direito ao encargo do juízo da execução 

penal. DISPOSTIVO FINAL,Eis que a ré neste feito encontra-se solta, nesta 

oportunidade foi condenado no regime aberto com substituição legal. 

Atualmente já está condenado e, sob pena da prisão provisória se 

constituir em cumprimento antecipado, tenho que analisar os requisitos do 

art. 312, do CPP e nesta oportunidade não vislumbro suas presenças, 

motivo pelo qual sua liberdade provisória se impõe na forma da 

Constituição da República. Deixo de condenar a ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais por ter se revelado pobre na forma da 

lei.Transitada em julgado lance o nome da ré no rol dos culpados, 

procedendo às anotações devidas e expedindo-se a Guia de Execução 

Definitiva.Procedam-se as devidas comunicações, inclusive à Justiça 

Eleitoral. P. R. I. 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, Talytha Luanna Bordin 

Silva, digitei.

Várzea Grande - MT, 14 de março de 2018.

Edenilse Francisca da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 477772 Nr: 744-16.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FLAVIA SILVA CARVALHO, Rg: 

21440557, Filiação: Irani Pereira da Silva e João Alves de Carvalho, data 

de nascimento: 19/05/1992, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

costureira, Telefone 996888905. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência FLAVIA 

SILVA CARVALHO, como incurso nas penas do art. 16, parágrafo único, 

inciso IV da Lei 10.826/2003, e requer que recebida e autuada esta, seja 

ela citada para apresentar defesa escrita, conforme art. 400 do mesmo 

codex, com oitiva das testemunhas abaixo arroladas e respectivo 

interrogatório, até final da sentença condenatória, protestando desde já 

pelo aditamento se necessário fizer.

Despacho: PROCEDA-SE com a citação editalícia da acusada, nos termos 

dos arts. 396 e 361 e seguintes, todos do Código de Processo 

Penal.Conste no edital que a ré deverá apresentar resposta à acusação 

por intermédio de Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de 

constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo 

nomeado por este Juízo.Decorrido o prazo do edital sem manifestação do 

denunciado, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos conclusos para fins do 

art. 366 do CPP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karoline Padilha de 

Oliveira, digitei.

Várzea Grande, 13 de março de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 520025 Nr: 24479-78.2017.811.0002

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MLN DE ARRUDA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENIA DE SOUZA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO SIMÃO DE ARRUDA - 

OAB:9209/MT, ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de petição protocolada pela empresa querelante manifestando 

interesse em não prosseguir com esta queixa-crime em razão de acordo 

pactuado entre as partes (fl. 59).

Analisando detidamente a ata de audiência realizada na Justiça Trabalhista 

(fl. 60/62), observo que tanto a empresa querelante como a querelada 

transacionaram no sentido de que ambos desistiriam das queixas-crimes 

que um ajuizou contra o outro.

Assim, diante da ocorrência de causa superveniente e sendo a vontade 

expressa das partes, DEIXO DE RECEBER A QUEIXA-CRIME e, via de 

consequência, DETERMINO o arquivamento dos autos, após as baixas 

pertinentes.

Ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 447535 Nr: 10700-90.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ZARUR BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 Diante da certidão da Sra. Gestora (fl. 133) dando conta da 

tempestividade, RECEBO a apelação interposta (fl. 132).

INTIMEM-SE recorrente e recorrido para apresentarem suas razões no 

prazo legal (art. 600, Código de Processo Penal).

Após, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para 

apreciação do recurso, fazendo grafar as homenagens deste Juízo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 441103 Nr: 7350-94.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO AGUIAR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863/MT
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 INTIME-SE o Advogado (fl. 75 e 94) para juntar procuração outorgada pelo 

denunciado no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem a providência, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo 

do edital de citação (fl. 92) e FAÇAM os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 262057 Nr: 716-58.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DONI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE SICHOSKI - OAB:18867

 Isto posto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso IV 

c/c art. 115, todos do Código Penal, e em consonância com o parecer 

ministerial, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado LUIZ DONI FILHO, 

pela incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal.Com o trânsito 

em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas de praxe.INTIMEM-SE.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 438637 Nr: 6049-15.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO CARLOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDRE PINHEIRO DE 

ANDRADE - OAB:17133

 Código: 438637

VISTOS ETC

O réu apresentou Defesa Preliminar (fls. 65/80) não arrolando 

testemunhas.

 Não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de abril de 2018 

às 14h00min, para oitiva da vitima e das testemunhas de acusação de fls. 

06.

 Intimem-se a vitima e as testemunhas de fls. 06 para comparecerem a 

audiência designada.

 Requisitem-se as testemunhas (policiais militares) junto ao Comando da 

Policia Militar do Estado de MT.

 Considerando que o réu reside na cidade de Poconé/MT (fls. 120 e 126), 

determino a expedição de Carta Precatória ao Juízo Deprecado da 

Comarca de Poconéá/MT, com prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento, 

a fim de designar audiência para o interrogatório do acusado Marcio 

Carlos de Almeida.

 Instrua a carta precatória com os documentos necessários.

 Nos termos do art. 222, paragágrafo 1º, do CPP, a expedição da carta 

precatória não suspende a instrução criminal.

 Intimem-se as partes acerca da expedição da carta precatória, nos 

termos do art. 222, in fine, do CPP.

 Ante a renúncia do advogado constituído pelo acusado de fls. 127, 

determino a intimação do réu para no prazo de 10 (dez) dias constituir 

novo patrono. Caso não o réu não constitua novo advogado, nomeio 

desde já a Defensoria Pública para sua defesa, devendo ser intimada 

desta decisão bem como da audiência ora designada.

Verifico que o réu às fls. 126 informou dados bancários para o 

levantamento da quantia apreendida às fls. 22 e depositada na Conta 

Única do Poder Judiciario do Estado de MT (fls. 123). Entretanto, às fls. 

131/132 informou e autorizou a transferência do valor para conta da 

vitima, porém, às fls. 134 compareceu na Secretaria do Juízo informando 

que regularizou o seu CPF, motivo pelo qual, pugnou pela transferência do 

valor depositado nos autos para sua conta bancária informada às fls. 126.

 Dessa forma, defiro a confecção do alvará de levantamento em nome do 

réu, conforme dados bancários informados às fls. 126.

 Ciência ao MPE e a Defensoria Pública (vitima).

Cumpra-se.

 Várzea Grande, 28 de julho de 2017.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 464078 Nr: 18450-46.2016.811.0002

 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: ADSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAADSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:15.495-B, GERSON TOMÉ TERVISOL - OAB:OAB/MT 19424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISLAINE PAULA COSTA 

CAMPOS - OAB:15763

 INTIMAÇÃO para o advogado GERSON TOMÉ TREVISOL - OAB/MT 19424, 

DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista ter 

extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de 

Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca e 

Apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 528232 Nr: 3299-69.2018.811.0002

 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: RAIMUNDO SOARES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDELEY DE SOUZA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO para o advogado ADEMAR COELHO DA SILVA, para 

comparecer na audiência designada para o dia 25 de Abril de 2018 às 

14:00 horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea Grande/MT.

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimar Dr. Raphael Cristiano OAB/MT 23.523, na qualidade de advogado 

do querelante Kleber Benedito da Silva, no autos código 208903, para no 

prazo legal tomar ciência da r. sentença proferida nos autos supra.

Intimar Dr. Odilzon das Neves Grauz Junior OAB/MT 6836, na qualidade de 

advogado da vitima Ingrid Souza dos Anjos , nos autos código 208451, 

para participar da audiência preliminar designada no dia 16 de abril de 

2018, às 14h15min, na sede do juizado Especial Criminal Unificado de 

Várzea Grande-MT.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1946 Nr: 364-13.1999.811.0070

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA PADILHA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GISELE MARQUES 

DE ARRUDA MONTEIRO, para devolução dos autos nº 

364-13.1999.811.0070, Protocolo 1946, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Vara Especializada de Direito Bancáriio
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004528-81.2017.8.11.0002

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:

HUGO SANTANA DA SILVA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004810-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO LINO DA SILVA (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: 1001351-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT DA CRUZ MENSCH (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007409-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

E M  D I R E I T O  B A N C Á R I O  D E  V Á R Z E A  G R A N D E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________ CARTA DE 

CITAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. Juiza de Direito Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Dados do Processo: Processo: 

1007409-31.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 15.448,65; Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40); Assunto: [CONTRATOS BANCÁRIOS]. Parte 

Autora: Advogado do(a) AUTOR: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - 

TO0004928S-A Parte Ré: RÉU: ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO 

Pessoa a ser citada: #Nome: ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO 

Endereço: RUA SIMÃO FELIX C. KURATO, 11, (LOT PAMPULHA), 23 DE 

SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-742 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO REQUERIDO, de conformidade com o despacho 

abaixo transcrito e com a petição inicial, cuja cópia segue anexa, como 

parte integrante desta carta, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder 

ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora consistente no 

pagamento do débito no valor de R$ R$ 15.448,65. No mesmo prazo, 

poderá o requerido(a), 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). DECISÃO: Vistos.1. Expeça-se 

mandado para pagamento do valor indicado na inicial, no prazo de quinze 

dias (art. 701, do Código de Processo Civil), acrescidos de honorários 

advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à 

causa (art. 701, CPC), consignando que, caso a parte ré o cumpra, ficará 

isenta das custas processuais (CPC, art. 701, § 1º).2. Conste, ainda, que 

nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos à ação monitória, sob 

pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 

701, §1º).3. Às providências. ADVERTÊNCIA: 1. PRAZO: O prazo para 

efetivação do pagamento, entrega da coisa ou apresentação de embargos 

é de quinze (15) dias, contados da data da juntada do AR aviso de 

recebimento aos autos. 2. Cumprindo o presente mandado, a parte 

requerida ficará isenta de custas e honorários. 3. Não havendo o 

cumprimento e nem a interposição de embargos, no prazo indicado, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, prosseguindo o 

processo pelo rito de execução adequado. OBSERVAÇÃO: Este processo 

tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na web é 

http://pje.tjmt.jus.br. 2) Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Várzea Grande - MT, 15 de março de 2018 

ADELIA DE SOUZA GERMANO Técnico(a) Judiciário(a) Sede do Juízo e 

Informações: Av. Castelo Branco S/nº, Bairro: Água Limpa, Cidade: 

Várzea Grande-MT Cep:78125700, Fone: (65) 3688-8451 .

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 411816 Nr: 17678-20.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIS LEITE LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, EVALDO LUIZ 

GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO PELLENZ JUNIOR - 

OAB:18240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por ANDRÉ LUIS LEITE 

LEAL, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. e EVALDO LUIZ GOMES 

DA SILVA.

2. Aportou na ação de execução em apenso manifestação da primeira 

embargada pugnando pela desistência da penhora que recaiu sobre a 

matricula nº 44.554, que desmembrada originou as matriculas nº 51.317 e 

51.316.

3. Pois bem, diante da informação supracitada, é certo que, com a 

homologação da desistência da penhora sob as matriculas informadas há 

a perda de objeto superveniente destes Embargos.

4. Diante do exposto, DECLARO EX OFFICIO O EMBARGANTE COMO 

CARECEDOR DE AÇÃO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE 

PROCESSUAL, JULGANDO ESTES EMBARGOS EXTINTOS SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

5. Feito sem custas em razão do beneficio da justiça gratuita que agora 

defiro.

6. Por não ter o embargante dado causa à extinção, inobstante o 

oferecimento de defesa, deixo de arbitrar honorários advocatícios em 

favor das embargadas.

7. Decorrido o prazo recursal, que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas e anotações.
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8. P.I.C.

9. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 444624 Nr: 9190-42.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO ALEXANDRE PEREIRA AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA 

ZELASKI - OAB:14156/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que o patrono da parte autora informou 

que renunciou aos poderes que lhe foram conferidos (fls. 44/46), ocasião 

em que comprovou que comunicou sua cliente, cumprindo com a exigência 

do artigo 112 do CPC, ciente de que, durante os 10 (dez) dias seguintes, 

continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe 

evitar prejuízo (CPC, art. 112, §1º).

2. Dessa forma, concedo ao patrono do embargante, cuja procuração fora 

juntada nos autos de execução, em apenso, o prazo de 05 (cinco) dias 

para que regularize a representação processual.

 3. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o embargante, para 

constituir patrono, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do artigo 76, §1º, CPC.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 4995 Nr: 138-23.1996.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SECUTIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE CEREAIS TUIUIU LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:OAB/52.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Cidalino Carrara - 

OAB:4581/MT

 Vistos.

.

1. Analisando detidamente os documentos colacionados nos autos, vejo 

que a cessionária, atual requerente nos autos, sub-rogou-se nos direitos 

dos créditos da instituição financeira, conforme se depreende do termo de 

cessão de crédito juntado aos autos.

2. Todavia, conforme pesquisas realizadas junto ao sitio eletrônico do 

Banco Central do Brasil, verificou-se que a requerente, desprovida da 

natureza de instituição financeira, não está submetida à fiscalização do 

Banco Central, o que afasta a competência deste juízo para o 

processamento e julgamento do feito, impondo-se a sua redistribuição 

para uma das varas cíveis desta comarca, sob pena de violação ao 

Princípio do Juiz Natural.

3. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 

anotações necessárias.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 323224 Nr: 19605-89.2013.811.0002

 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: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETHANIA TRANSPORTADORA E 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS

SONIA REGINA DE LIMA VILELA - OAB:5.630-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307003 Nr: 2841-28.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CITIBANK S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMA REGINA DE ALMEIDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO 

COCCHI - OAB:17.923A/MT, EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - 

OAB:12.291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Oliveira - 

OAB:OAB/MT 12.291

 Vistos.

.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 88470 Nr: 10040-82.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZENI FÁTIMA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA BEZERRA LOPES 

GOMES - OAB:35464, HAROLDO MARTINEZ - OAB:20366/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, MÁRCIO BRUNO TEIXEIRA XAVIER DE LIMA - OAB:

 Vistos.

.

1. Analisando detidamente os documentos colacionados nos autos, vejo 

que a cessionária, atual requerente nos autos, sub-rogou-se nos direitos 

dos créditos da instituição financeira, conforme se depreende do termo de 

cessão de crédito juntado aos autos.

2. Todavia, conforme pesquisas realizadas junto ao sitio eletrônico do 

Banco Central do Brasil, verificou-se que a requerente, desprovida da 

natureza de instituição financeira, não está submetida à fiscalização do 

Banco Central, o que afasta a competência deste juízo para o 

processamento e julgamento do feito, impondo-se a sua redistribuição 

para uma das varas cíveis desta comarca, sob pena de violação ao 

Princípio do Juiz Natural.

3. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 
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anotações necessárias.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280557 Nr: 24475-51.2011.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUILCE MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429326 Nr: 395-47.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO ALEXANDRE PEREIRA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSA FERREIRA 

ZELASKI - OAB:14156/O

 Vistos.

.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 266374 Nr: 6368-56.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUCARMO COMERCIO V LTDA ME, GONÇALO 

AGUIAR DO CARMO SOUZA, HAVITA PAES DE PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Defiro o pedido de fls. 82.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 296341 Nr: 16644-15.2012.811.0002

 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: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA LEITE DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 347541 Nr: 13891-17.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE CEREAIS TUIUIU LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Considerando que nesta data este juízo declinou a competência dos 

autos que originaram o crédito ora executado nesta ação (cumprimento de 

sentença nº 4995), concedo ao exequente o prazo de 05 (cinco) dias 

para que junte cópia do título judicial, sob pena de extinção da ação.

2. Determino a retificação do feito para "cumprimento de sentença", 

retificando-se os registros e autuação da ação.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 204820 Nr: 866-44.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELÂNIA XIMITA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE YUKIE FUKUI - 

OAB:13589, MÁRIO APARECIDO LEITE C. PRATES - OAB:4652MT, 

RENATO BISSE CABRAL - OAB:9201

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071-A -MT

 Vistos.

.

1. Considerando a inércia do autor, remetam-se os autos ao arquivo com 
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as baixas necessárias.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 59304 Nr: 8953-62.2003.811.0002

 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): NOVO ESPAÇO MOVÉIS E DECORAÇÕES 

LTDA -PPE, P.H.S. rep. Por sua mãe LUZIA APARECIDA DA SILVA, 

NIUCEIR DELFINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, JOÃO BATISTA DE 

MENEZES - OAB:6943

 Vistos.

.

1. Requer o credor a penhora via BACENJUD já acrescido da multa 

prevista no art. 523, §1º, do CPC, para tanto, junta planilha do débito.

2. Pois bem. O artigo 513, § 2º é claro ao afirmar que “o devedor será 

intimado para cumprir a sentença:”

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver 

procurador constituído nos autos;

IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase 

de conhecimento.

3. Observa-se, todavia, que a parte vencida ainda não foi intimada a 

efetuar o pagamento, uma vez que o Sr. Oficial de Justiça não encontrou o 

endereço.

4. Assim, deixo de acolher, por ora, o pedido de fls. 107/173, 

considerando o que dispõe o art. 513, § 2º do CPC e determino a intimação 

da parte devedora, pessoalmente, através de carta de intimação por 

correspondência, para cumprimento da obrigação, no prazo de quinze 

dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento), 

prevista no art. 523, §1º, do CPC.

5. Não efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, visando à satisfação 

do crédito.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 244149 Nr: 5017-82.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO FAUSTINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo, 

eis que defiro o pedido de fls. 69.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 405179 Nr: 14023-40.2015.811.0002

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO SOUZA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, DO Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial do autor feito nesta ação 

monitória para, e, nos termos do art. 702 § 2º, do CPC, CONSTITUIR de 

pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 19.504,96 

(dezenove mil, quinhentos e quatro reais e noventa e seis centavos), que, 

no caso, deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês e correção monetária pelo INPC.10. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2º, I, do 

CPC).11. Transitado em julgado, o que deverá ser certificado, o presente 

feito deverá ter normal prosseguimento pelo interesse do autor.12. 

P.I.C.13. Às providências...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 333039 Nr: 1691-75.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELINA DA SILVA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 312438 Nr: 8528-83.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORT DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a presente demanda é embasada em título executivo 

à luz da legislação processual vigente, bem como, não foi a parte 

requerida citada, DEFIRO o pedido retro quanto à conversão em Execução 

de Título Extrajudicial.

 2. Alterem-se os dados constantes do feito.

3. Feito isso, cite-se a parte devedora para pagarem o débito em 3 (três) 

dias (CPC, art. 829).

4. Não efetuado o pagamento, deverá o Senhor Oficial de Justiça penhorar 

de imediato quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo 

a sua avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores, em seguida.

5. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados tantos 
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bens quantos bastem para a garantia da execução (CPC, art. 830).

6. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da dívida. (CPC, art. 827) e, para o caso de pronto pagamento, a 

verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1°).

7. Consigne-se, que o prazo de embargos é de 15 dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos no mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915).

8. Defiro a expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da 

execução, para os fins de direito (CPC, art. 828).

9. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.

10. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 436844 Nr: 5062-76.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREVIO SANTANA DO BOM DESPACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 257026 Nr: 14912-67.2010.811.0002

 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): NADYA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simone Batista da Silva - 

OAB:RS 63.351

 Vistos.

.

1. Concedo à exequente o prazo de 05 (cinco) dias para que requeira o 

que entender necessário para o deslinde da ação, sob pena de extinção 

do feito.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 303336 Nr: 24266-48.2012.811.0002

 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: REINALDO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRED. FINAN. E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA O. 

SCATIGNA - OAB:MT/12090-A

 Vistos.

.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 295513 Nr: 15743-47.2012.811.0002

 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: DEBORA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:OAB/MT 9.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A

 Vistos.

.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 310267 Nr: 6308-15.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORACIL MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3056

 Vistos.

.

1. Intimem-se o patrono do autor a manifestar-se sobre o depósito judicial 

a título de honorários de sucumbência, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Havendo concordância, desde já defiro a expedição de ALVARÁ 

JUDICIAL em favor da patrona, mediante a comunicação dos dados 

bancários para a respectiva transferência.

 3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 339153 Nr: 7262-27.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANA FERREIRA LOPES

 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: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 Vistos.

1. Defiro o pedido retro, para citação do requerido no endereço informado 

às fls. 184.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 349159 Nr: 15176-45.2014.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amaury Celso Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos 

termos do que dispõe o art. 1010, § 3º do CPC.

2. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 293262 Nr: 13211-03.2012.811.0002

 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: BRUNO HENRIQUE DE SIQUEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:OAB/MT 9.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos 

termos do que dispõe o art. 1010, § 3º do CPC.

2. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 421959 Nr: 23012-35.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325109 Nr: 21496-48.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.F. PEREIRA MONITORAMENTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 436960 Nr: 5133-78.2016.811.0002

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 373541 Nr: 21958-68.2014.811.0002

 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 FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPILIO MAITAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:16.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 419694 Nr: 21849-20.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KALYTTA PRISCILA TABORDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297695 Nr: 18156-33.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS - FIDC NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIMARIA DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17980-A, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 340014 Nr: 7976-84.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 417712 Nr: 20854-07.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A-CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR DOMINGOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA T.P DE O. 

MATOS - OAB:16.864A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 321829 Nr: 18250-44.2013.811.0002

 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 VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAIR PRADO BEZERRA

 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: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 324995 Nr: 21384-79.2013.811.0002

 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: MARIA MEIRELES DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Intimação para a parte Autora manifestar sobre o desarquivamento dos 

autos no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 414912 Nr: 19292-60.2015.811.0002

 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 APARECIDO ARCANJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN VANESSA MENDONCA 

PAGLIARINI - OAB:8400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ney José Gomes - 

OAB:8659/MS

 Intimação para as partes manifestar sobre o retorno dos autos vindo do 

tribunal de justiça , no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 375347 Nr: 23280-26.2014.811.0002

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA FERREIRA LIMA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 377904 Nr: 25238-47.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 50CLENI BARCELLOS DE SOUZA, CLENI 

BARCELLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, Marcelo Álvaro C. N. Nascimento - OAB:15445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 378285 Nr: 25501-79.2014.811.0002

 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): E.D.E. DE SOUZA - ME, ALBERT LUIZ 

MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 418351 Nr: 21191-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO DA SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 427499 Nr: 25955-25.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HERNANDES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 393719 Nr: 7599-79.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES CAETANO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429776 Nr: 677-85.2016.811.0002

 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 RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:168016/SP, SIDNEI FERRARIA - OAB:253137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 324928 Nr: 21314-62.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 310991 Nr: 7057-32.2013.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMEIRE ARRUDA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297798 Nr: 18263-77.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO OLIVEIRO SACOMANI ARALDI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 329642 Nr: 25952-41.2013.811.0002

 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: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JUVENTINO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANOMANI CARDOSO ROSA - 

OAB:16.774

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do requerente (fls. 225/226) para levantamento do 

valor incontroverso, que fora depositado nos autos pela instituição 

financeira (fls. 222/223).

2. Defiro o pedido de fls. 225/226 e determino que seja expedido o 

competente alvará, em favor do requerente, na conta indicada às fls. 226.

3. Quanto ao valor controverso, considerando que até o presente 

momento o requerido não quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem 

preferência sobre os demais bens a ser penhorados, consoante ordem 

elencada no art. 835, do CPC, defiro o pedido de indisponibilidade nos 

ativos financeiros do executado, até o limite do débito indicado nos autos, 

via BACENJUD, nos termos do art. 854, do mesmo códex, conforme 

extrato da operação que ora se junta.

4. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

5. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o executado, por 

seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante intimação 

postal, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, a 

teor do que dispõe o art. 525, § 11º do CPC.

6. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

7. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

8. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 352160 Nr: 17431-73.2014.811.0002

 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): MAIRA BERNARDINA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 418348 Nr: 21189-26.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 239879 Nr: 1295-40.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, 

MARINEY RONDON MACIEL, SEBASTIÃO ROGÉRIO ALVIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:

 Certifico que no movimento "Decisão->Determinação", de 23/01/2018, que 

foi disponibilizado no DJE nº 10189, de 30/01/2018 e publicado no dia 

31/01/2018, não constou o nome do novos patrono nomeado pelo 

requerido em fls. de nº 101 , desse modo, faço-lhes nova intimação, para 

que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 294105 Nr: 14184-55.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS 

CONFIANÇA LTDA - ME, WLADIMIR THOMAZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLÁVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A

 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.: 422952 Nr: 23522-48.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOYCE MACEDO CROSARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para as partes manifestar sobre o retorno dos autos vindo do 

tribunal de justiça , no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 287981 Nr: 7765-19.2012.811.0002

 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 DIRES BOEIRA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090 - A

 Intimação para as partes manifestar sobre o retorno dos autos vindo do 

tribunal de justiça , no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 423634 Nr: 23900-04.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS AMARANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 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.: 232103 Nr: 12172-73.2009.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOYOTA LEASING DO BRASIL S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOÃO DA SILVA ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:OAB/MT14.431A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para as partes manifestar sobre o retorno dos autos vindo do 

tribunal de justiça , no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281640 Nr: 361-14.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAS SOARES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Cumpra-se a decisão retro, remetendo-os os autos ao arquivo, após o 

trânsito em julgado.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 410538 Nr: 16939-47.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DE JESUS CARVALHO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KRISLIAN LAYSON DE 

OLIVEIRA - OAB:44.609-GO

 Vistos.

.

1. Considerando que até a presente data não foi realizada a apreensão do 

veículo, e, considerando ainda que a liminar concedida não foi revogada, 

manifeste-se o autor requerendo o que entender necessário para o 

deslinde ação, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307665 Nr: 3599-07.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANISIO PEREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I . 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, 

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598/O

 Vistos.

.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 
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BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de ANISIO PEREIRA 

DUARTE, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, 

alegando que o requerido atualizou o contrato objeto da presente ação.

 3. O requerido, por sua vez, manifesta concordância quanto ao pedido de 

desistência, contudo, fazendo ressalva quanto à condenação do autor ao 

pagamento dos honorários advocatícios à base de 20 % sobre o valor do 

contrato.

4. Diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição. Considerando que a contenciosidade foi 

instalada nos autos com as manifestações do requerido, condeno o autor 

ao pagamento de honorários advocatícios, estes, que fixo 10 % sobre o 

valor da causa, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433837 Nr: 3324-53.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.G. SISTEMAS DE ENSINO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA VIDOTTO MARTINS 

- OAB:14990/MT, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 38. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Custas 

pagas na inicial. Condeno o autor ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85). 39. Transitada em julgado, não havendo qualquer 

manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as 

baixas de estilo.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 206295 Nr: 2266-93.2008.811.0002

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA MARIA DE FIGUEIREDO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEM S/A, TERCEIRO 

SERVIÇO NOTARIAL DE REGISTO DAS PESSOAS NATURAIS DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, Fabio Moreira Pereira - OAB:9.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA DURANTE - 

OAB:10282, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 Vistos.

.

1. Considerando que até a presente data o patrono da autora não trouxe 

aos autos a certidão de óbito para comprovar o falecimento da sua 

constituinte, anunciado às fls. 210, retomo o curso do processo e 

concedo à autora o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, apresentar 

suas contrarrazões ao recurso de apelação (CPC, art. 1.010, § 1º).

 2. Havendo interposição de recurso adesivo, ao apelado para 

contrarrazoar no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Certifique-se eventual transcurso de prazo para interposição de 

recurso da parte contrária.

4. Na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com 

as homenagens deste Juízo, nos termos do que dispõe o art. 1.010, § 3º 

do CPC.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 242723 Nr: 3904-93.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFICINA MECÃNICA MIL CAR AUTO SERVIÇOS 

LTDA, FERNANDO HAIS, CAROLINA GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

.

1. Compulsando os autos verifico que fora nomeado curador especial ao 

executado citado por edital.

2. Os autos foram remetidos ao Ilustre Defensor Público que apresentou 

embargos conforme se vê às fls. 94/108.

3. Contudo, em se tratando de Ação de Execução, necessário se faz a 

apresentação dos embargos à execução em ação autônoma, nos termos 

prescritos no art. 914 e seguintes, do CPC.

4. Desta feita, em razão do equívoco praticado pelo Cartório Distribuidor, 

determino o desentranhamento dos documentos de fls. 94/108 e a sua 

competente distribuição para posterior apensamento aos presentes autos.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 353247 Nr: 18168-76.2014.811.0002

 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): IVONE BARBOSA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

.

1. Considerando que o executado é representado pela Defensoria Pública, 

conforme se vê às fls. 48/54, as intimações processuais devem ocorrer 

pessoalmente, com remessa dos autos à instituição para manifestação, 

nos termos do art. 186, § 1º do CPC.

2. Posto isso, remetam-se os autos com vistas para manifestação nos 

termos da decisão de fls. 62.

 3. Torno sem efeito a certidão de fls. 63.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 232167 Nr: 12336-38.2009.811.0002

 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: FIAT ADM. DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 17. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04 e, por conseguinte, declaro 

rescindido o contrato, e a imediata expedição do Mandado de Busca e 

Apreensão do veículo.18. Deixo de condenar a requerida ao pagamento 

das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face 

da gratuidade que ora defiro.19. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias.20. P. I. C..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 312125 Nr: 8220-47.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO TOLARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:10.948/MT, MARCELLE RAMIRES PINTO - OAB:OAB/MT 9.944

 22. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do 

autor, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de 

condenar a parte requerida PEDRO PAULO TOLARES, qualificado nos 

autos, ao pagamento do débito, afastando-se a cobrança de juros 

capitalizados compostos, devendo o débito ser atualizado monetariamente 

pelo INPC a partir do inadimplemento e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da data da citação.23. Condeno a parte 

requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais, bem como 

honorários em favor do causídico do autor, estes, que fixo em 10 % (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, ficando, 

todavia, suspenso em razão da gratuidade processual deferida em favor 

do requerido.24. Decorrido o prazo recursal e não havendo interesse no 

cumprimento da sentença, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 284264 Nr: 3277-21.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIMEIRE BOTELHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 

constando as advertências legais.

2. 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.

 3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 324617 Nr: 21012-33.2013.811.0002

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FELIZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - 

OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. A ordem de arrombamento é possível quando restar evidenciada a 

resistência da parte ré em cumprir a ordem constante do mandado, em 

analogia ao artigo 846 do CPC.

2. No caso em tela, não vislumbro, pela certidão que aporta aos autos, que 

houve resistência à ordem judicial, sendo a ordem de arrombamento 

medida extrema e seu deferimento é possível quanto ficar devidamente 

caracterizado que a parte tenha obstacularizado o cumprimento da ordem, 

o que, não é o caso dos autos.

3. Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DE 

ARROMBAMENTO. Ausente a resistência por parte do devedor, 

injustificado o pedido de arrombamento do bem, que somente poderá ser 

autorizado na hipótese de descumprimento da ordem judicial. V.V 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - PURGA 

DA MORA - POSSIBILIDADE - VALOR RELATIVO ÀS PARCELAS 

VENCIDAS ATÉ A DATA DO DEPÓSITO - ORDEM DE ARROMBAMENTO - 

POSSIBILIDADE. A expressão "dívida pendente" refere-se, pois, apenas 

ao depósito das parcelas vencidas e as que se vencerem no curso da 

demanda. Assim, mostra-se possível a purga da mora pelo 

devedor-fiduciário, com o depósito, apenas, das parcelas vencidas e 

aquelas que vierem a vencer no curso da lide. Se necessário os oficiais 

de justiça deverão cumprir a ordem de arrombamento, para a apreensão 

do bem. (TJ-MG - AI: 10231130391940001 MG, Relator: Newton Teixeira 

Carvalho, Data de Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2014)

 4. Além do mais, o item 2.15.7 da CGGJ é bastante claro quando 

determina seja lavrado o auto relativo à obstrução, com assinatura de 

duas testemunhas, fazendo-se conclusos os autos com a respectiva 

certidão para fins de análise pelo magistrado.

 5. Assim, considerando que não se encontram presentes, pelo menos por 

hora, os requisitos para a ordem de arrombamento, deixo de acolhê-lo.

6. Proceda-se à citação/intimação da parte requerida, no endereço 

informado nos autos, com o benefício do artigo 212, § 2º do CPC.

 7. Expeça-se o necessário.

8. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319060 Nr: 15434-89.2013.811.0002

 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: NELSON CEZAR CAVALARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:OAB-MT 9107-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10661

 (...)8. Isto Posto, por entender que na decisão proferida nestes autos, não 

há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não sendo esta 

a via correta para modificação da decisão impugnada, com fulcro nos 

artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, REJEITO os 

presentes embargos de declaração, mantendo a decisão atacada tal como 

está lançada.9. Na sequência, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado do mérito, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes 

indicarem as provas que ainda pretendem produzir, especificando-as.10. 

Às providências..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 416609 Nr: 20259-08.2015.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON MATILDES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 Vistos.

.

1. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, justificando-as.

2. Após, conclusos para prolação de sentença.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 411666 Nr: 17567-36.2015.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR JOSÉ SOARES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB-MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 (...)11. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, RESOLVO o mérito 
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e, JULGO PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação Cautelar de Exibição de 

Documentos para, nos termos do art. 359, I, do Código de Processo Civil, 

DETERMINAR que o requerido exiba, no prazo de 10 (dez) dias, os 

documentos faltantes, elencados às fls. 176, sob pena de expedição de 

Mandado de Busca e Apreensão.12. Pelo princípio da sucumbência e por 

ter o requerido dado ares de litigiosidade ao pedido, além de não ter 

exibido todos os documentos na oportunidade da defesa, condeno-o ao 

pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, 

estes, que fixo no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85, §8º do CPC.13. Transitado em julgado, em nada sendo 

requerido, arquive-se.14. P. I. C..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 348335 Nr: 14516-51.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS COELHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - 

OAB:8.873-E, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:OAB/MT15.714/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do mérito, concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias para que as partes especifiquem as provas que 

ainda pretendem produzir.

2. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 383084 Nr: 787-21.2015.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEVERTON HENRIQUE DA SILVA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA. DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO CÂNCIO PELUSO - 

OAB:32521/PR

 Vistos.

.

1. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, justificando-as.

2. Após, conclusos para prolação de sentença.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 332787 Nr: 1481-24.2014.811.0002

 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: VALBANIR GLAUBER BELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15.904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO COSTA FERREIRA 

DE MELO - OAB:103.997/MG, RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:102.818/MG

 31. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem 

condenação em custas processuais em razão da gratuidade deferida nos 

autos. Condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios que 

fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85), cuja 

exigibilidade fica suspensa por ser o autor beneficiário da justiça 

gratuita.32. Retifique-se o polo passivo fazendo constar como ré Banco 

Bonsucesso Consignado S/A.33. Transitada em julgado, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

com as baixas de estilo.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 101209 Nr: 10392-06.2006.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRAÇÃO CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA DOS SANTOS E CARDOSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 5835-A, THIAGO 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5341/MT

 Vistos.

.

1. Considerando a inércia da parte, remetam-se os autos ao arquivo com 

as baixas necessárias.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 284216 Nr: 3223-55.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZIANE CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 

constando as advertências legais.

2. 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.

 3. Posteriormente, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

4. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor, para que dê 

andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito (Art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil).

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 237754 Nr: 17518-05.2009.811.0002

 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): BRUNO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Posto isso, JULGO PROCEDENTE os pedidos e condeno o requerido a 

restituir à autora o veículo sub judice no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

ou seu equivalente em dinheiro no valor de R$ 6.002,57 (seis mil e dois 

reais e cinquenta e sete centavos) - (CPC/1973 – art. 904), pelo que 

RESOLVO o mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de 

Processo Civil. Finalmente, ressalvo, desde já, ao requerente a utilização 

da faculdade contida no art. 906, do Código de Processo Civil/1.973. 15. 

Condeno o requerido ao pagamento das despesas, custas e honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos 

do artigo 85, §8º, do CPC.16. Ciência à Defensoria Pública.17. Transitado 

em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.18. P. I. C..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro
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 Cod. Proc.: 408209 Nr: 15705-30.2015.811.0002

 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: DANIELLE DIAS DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A, TAURO MOTORS 

VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora rodrigues Marcantonio 

- OAB:15921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:, FILIPE BRUNO DOS SANTOS - OAB:17327

 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. No caso 

dos autos, a discussão gira em torno de suposto ato ilícito praticado, 

configurando-se, assim, causa de natureza eminentemente civil.3. 

Portanto, a competência não é decidida meramente porque há em um dos 

polos uma instituição financeira, mas sim pela natureza da demanda, que 

deverá ter conteúdo financeiro e não puramente indenizatório.[...] 5. Dessa 

forma, distribuía-se o presente feito a uma das varas cíveis desta 

Comarca. 6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280743 Nr: 24649-60.2011.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBC DOS SANTOS E CIA LTDA, GERDSON 

CRUZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 428328 Nr: 26472-30.2015.811.0002

 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 ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO BARRIOS ROLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 338639 Nr: 6820-61.2014.811.0002

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:OAB-MT 9107-O, VENÍCIOS YUTAKA HARIMA - 

OAB:10.116/MT

 Vistos.

.

1. Em que pese o deferimento do levantamento dos valores, às fls. 208, 

item 5, determino a suspensão da expedição de alvará judicial até que seja 

atendida a determinação contida nos autos em apenso, onde os valores 

foram depositados.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 373520 Nr: 21942-17.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Cobrança proposta por BANCO ITAUCARD S/A, 

em desfavor de JOSE PAULINO DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

2. O requerido, devidamente citado por edital, deixou transcorrer o prazo 

sem manifestação.

 3. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. P. I. C.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 306734 Nr: 2555-50.2013.811.0002

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021916/3/2018 Página 527 de 543



TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEIA BARBOZA DA SILVA GALIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

 .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 210305 Nr: 6059-40.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA ALUIDO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, ROBERTA BASSO CANALE - 

OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MOREIRA FELIX - 

OAB:10775-B, VIVIANE MARIA MARTINS DE ALMEIDA - OAB:14456/MT

 Vistos.

.

1. Remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 293742 Nr: 13737-67.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALISSON PADILHA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 Vistos.

1. Considerando que a instituição financeira deixou escoar o prazo para 

impugnar o valor bloqueado, defiro o pedido de fls. 154.

2. Expeça-se o competente ALVARÁ JUDICIAL em favor do patrono do 

autor, mediante a comunicação dos dados bancários para a respectiva 

transferência.

3. Após, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor requerer o que 

entender necessário para o prosseguimento do feito.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 371747 Nr: 20740-05.2014.811.0002

 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: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON OSMAR SCREMIN PIRES 

BRANDOLFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:OAB/MT16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LEVY RABONE 

PALMA - OAB:18609

 Vistos.

.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 400365 Nr: 11507-47.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR ALTENHOFEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERREIRA VERGILIO - 

OAB:4614/MT, WANER SANDRO CESAR FRANÇA - OAB:19781-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10661/O, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos.

1. Ciente das manifestações que aportaram ao feito em fls. 111/112 e 

119/119-v.

2. Em que pese os cálculos apresentados pelo requerido ora exequente, 

constato que os mesmos encontram-se equivocados, vejamos.

3. O exequente aponta como a data para o inicio da correção os dias 

08/06/2015 (fl. 116) e 01/06/2015 (fl. 120), todavia, a data correta para a 

correção é a data em que o bem fora apreendido (02/10/2014), vez que 

com o julgamento sem mérito, retorna-se ao 'status quo ante'. Assim, a 

correção deve incidir sobre a data que o bem fora retirado da posse do 

requerido ora exequente.

4. Ademais, acerca dos honorários dispostos no cálculo em fase de 

cumprimento de sentença na proporção de 20%, mostra-se em 

dissonância com os honorários aplicados por este Juízo na decisão de fl. 

106.

5. Desta feita, concedo ao exequente o prazo de 5 dias para que traga 

aos autos a nova planilha de cálculo obedecendo aos parãmetros 

supracitados.

6. Após, conclusos.

7. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317297 Nr: 13660-24.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC L DE REZENDE E CIA LTDA - ME (D ELEN 

CONFECÇÕES), MEIRE ELEN ESCOBAR REZENDE, ISAC LUIZ DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

de citação dos executados, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 

constando as advertências legais.

2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial aos 

executados citados por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 
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Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil.

 3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 85632 Nr: 7651-27.2005.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, BB FINANCEIRA S.A CRÉDITO 

E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido retro, para citação do requerido através de oficial de 

justiça.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298128 Nr: 18629-19.2012.811.0002

 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): ROSEMARY RAMOS MARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a presente demanda é embasada em documento que 

representa título executivo à luz da legislação processual vigente, bem 

como, não foi a parte requerida citada, DEFIRO o pedido retro quanto à 

conversão em Execução de Título Extrajudicial.

 2. Alterem-se os dados constantes na capa dos autos e no sistema 

Apolo.

3. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 

829).

4. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor. Oficial de Justiça 

penhorar de imediato quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo 

a sua avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores, em seguida.

5. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados tantos 

bens quantos bastem para a garantia da execução (CPC, art. 830).

6. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da dívida. (CPC, art. 827) e, para o caso de pronto pagamento, a 

verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1°).

7. Consigne-se, que o prazo de embargos é de 15 dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos no mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915).

8. Consigne-se ainda, que no prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do 

valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o 

executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de um por cento ao mês. (CPC, art. 916).

9. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 315791 Nr: 12145-51.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANESSA SOTOSKI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 321281 Nr: 17692-72.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL NORTE IND E COM DE CALÇADOS E 

CONFECÇÕES LTDA ME, JONILSON RODRIGUES DA SILVA, ALEMO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

de citação do executado ALEMO DOS SANTOS, via Edital, com prazo de 

20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.

2. 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.

 3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 232966 Nr: 13026-67.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPARÁ TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA PATRICIA DOURADO 

AMORIM - OAB:9.217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:

 Vistos.

1. Certificado o prazo sem o pagamento voluntário do débito fls. 433, 

passo a análise do pedido de inclusão do sócio Ricardo Wilke no polo 

passivo da ação como devedor solidário.

2. Pois bem, sem maiores delongas consigno que o pedido deve ser de 

todo indeferido, vez que a pessoa juridica tem existência distinta da de 

seus membros, de modo que os sócios não respondem pelas dividas da 

sociedade, razão pela qual INDEFIRO o pedido de fls. 429/430-v.

3. Concedo o prazo de 5 dias para que o exequente pugne pelo que 

entender necessário para o deslinde do feito.
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4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 295671 Nr: 15912-34.2012.811.0002

 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: TRANSPORTADORA TRANSPRISMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARROS MORENO - OAB:10016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Certifique-se o transito em julgado da sentença, e, após, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo.

2. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 284926 Nr: 3964-95.2012.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARILTON AZEVEDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15.999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/DF 27.474

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Exibição de Documentos em fase de cumprimento 

de sentença, onde o requerido ora devedor em fls. 91/100 exibiu os 

documentos pugnados pelo autor e em fl. 103, juntou o comprovante de 

pagamento da condenação a titulo de honorários advocatícios. 

Posteriormente, em petição de fls. 107/107-v, pugnou pelo levantamento 

de alvará em seu favor, haja vista a inércia do autor em proceder ao 

devido levantamento.

2. O patrono do autor, por sua vez, em petição de fls. 113 pugnou pela 

expedição de alvará.

3. Pois bem, acerca do pedido do requerido, consigno que a inércia 

momentânea do autor em promover os atos que lhe compete, neste 

momento, não lhe retira o direito adquirido, ou seja, ao recebimento dos 

honorários, razão pela qual INDEFIRO o pedido citado.

4. Ademais, uma vez satisfeita integralmente a dívida e a obrigação de 

fazer, a extinção do feito é medida que se impõe.

 5. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita a obrigação.

6. Expeça-se o alvará para levantamento dos valores depositados nos 

autos na conta informada pelo patrono autor em fls. 113.

7. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

8. P. I. C.

9. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 349851 Nr: 15734-17.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVETH DE BARROS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:17750/OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:11508

 Vistos.

.

1. Considerando a impossibilidade da devolução do bem, ante a sua venda 

antecipada, determino a expedição de mandado de intimação ao requerido 

a fim de que tome conhecimento de que ação de busca e apreensão foi 

extinta, sem resolução do mérito, concedendo-lhe o prazo de 10 (dez) 

dias para que compareça nos autos para exercer seu direito de 

recebimento da importância depositada, no valor de R$- 20.022,28 (vinte 

mil, vinte e dois reais e vinte e oito centavos) mediante requerimento a ser 

realizado por profissional habilitado ou através da Defensoria Pública, 

caso não tenha condições financeiras de contratar advogado.

2. Consigne-se do mandado que a diligência é “do juízo” devendo ser 

cumprido sem o recolhimento da diligência, tendo em vista a ausência de 

interesse da instituição financeira no deslinde da ação.

3. Em caso de intimação frustrada, expeça-se edital de intimação, com 

prazo de 20 (vinte) dias, a ser publicado pela secretaria, via DJE, a fim de 

que tome conhecimento do inteiro teor desta decisão.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 322588 Nr: 19012-60.2013.811.0002

 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 VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jodimar Amorim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284-OAB-MT

 Vistos.

.

1. BANCO VOLKSWAGEN S/A propôs a presente Ação Revisional em 

desfavor de JODIMAR AMORIM DA SILVA, ambos qualificados nos autos.

 2. Nos autos revisionais nº 314525, em apenso, as partes firmaram 

acordo, pondo fim à presente demanda.

É o relatório. Decido.

3. Da análise dos autos, nota-se que o contrato, objeto da presente ação, 

foi quitado pelo autor, consoante se infere do termo de acordo realizado 

nos autos em apenso.

4. Desta feita, uma vez quitado o contrato que deu origem ao feito, por 

meio de acordo extrajudicial não juntado aos autos, não faz sentido o 

prosseguimento desse feito em razão da perda superveniente do objeto 

da demanda, não tendo mais as partes, interesse processual em seu 

seguimento.

5. Posto isso, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito.

 6. Custas processuais recolhidas na inicial. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios posto que não houve contenciosidade nos autos.

7. Após o trânsito em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

 8. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 314525 Nr: 10798-80.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jodimar Amorim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKWAGEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 Vistos.

.

1. Trata-se de Ação ordinária proposta por JODIMAR AMORIM DA SISLVA 

em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo (fls. 123/125), requerendo sua homologação e conseqüente 

extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do novel Código de Processo Civil.

4. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021916/3/2018 Página 530 de 543



5. Sem custas em razão da gratuidade deferida. Honorários advocatícios 

conforme pactuado.

6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 338585 Nr: 6781-64.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELSON DOS SANTOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216, 

SONIA REGINA DE LIMA VILELA - OAB:

 11. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do 

Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.12. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo 10 % (dez por cento) sobre o valor da 

causa (CPC, art. 85).13. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias.14. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 324870 Nr: 21256-59.2013.811.0002

 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 ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON JOSE MONTEIRO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CERQUEIRA 

MORAIS - OAB:12549

 Vistos.

.

1. Ao contador judicial para atualização do débito, consoante decisão de 

fls. 130 e, na sequência, intimem-se o requerido a purgar a mora, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 371557 Nr: 20620-59.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO GUILHERME GOMES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Damas Filho - 

OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, WILLIAN 

HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido retro.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 449975 Nr: 11880-44.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA BELTRAMI ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ELIAS PEREIRA DE 

PAULA - OAB:17.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Vistos.

.

1. Considerando que para o julgamento do feito é imprescindível a juntada 

do contrato e suas cláusulas gerais, firmadas entre as partes, e, 

considerando ainda que foi invertido o ônus da prova às fls. 46/47, item 

22, concedo à instituição financeira o prazo de 05 (cinco) dias, para que 

apresente os documentos ora determinados, sob pena de multa diária de 

R$- 500,00 (Quinhentos Reais), nos termos do art. 536, § 1º e seguintes, 

do CPC.

2. Prividencie a juntada de documentos que se encontram pendentes na 

secretaria.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 266560 Nr: 5537-08.2011.811.0002

 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: SONIA APARECIDA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S\A - MT FOMENTO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13877/MT, MARCELA REGINA A. FREITAS - OAB:9.454/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3056

 Vistos.

1. Expeça-se o alvará para levantamento dos valores depositados nos 

autos em fls. 285-v/286, a titulo de honorários de sucumbência, na conta 

informada pela patrona da autora em fls. 288.

2. No mais, intime-se a parte autora para que no prazo de 10 dias se 

manifeste acerca do laudo encartado pelo Banco Bradesco 

Financiamentos em fls. 311/314-v.

3. Após, conclusos.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 420103 Nr: 22088-24.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME ULISSES PETERLINI - 

OAB:10600/MT

 Vistos.

1. Defiro o pedido retro.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 296343 Nr: 16646-82.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA JUVENAL DIAS SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 9. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declarando rescindido o contrato 

e consolidando a posse e propriedade do bem ao autor, cuja apreensão 

liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda extrajudicial do bem e 

expedição de novo certificado do registro do veículo no nome do credor 

ou de terceiro indicado, na forma estabelecida nos arts. 2º e 3º, § 1º, do 

Decreto-Lei n. 911/69.10. Custas pagas na distribuição. Deixo de 

condenar a parte requerida aos honorários advocatícios, uma vez que o 

requerido fora citado por edital, ocasião em que fora nomeada a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como Curador Especial da 

parte.11. Ciência ao Defensor Pública Estadual.12. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se com as baixas e cautelas necessárias.13. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301516 Nr: 22249-39.2012.811.0002

 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: SALESIO VENTURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:, 

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, RAFAEL BARROSO FONTELLES - OAB:

 Vistos.

.

1. Trata-se de Ação Revisional proposta por SALESIO VENTURI em 

desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S/A, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo (fls. 152/154), requerendo sua homologação e conseqüente 

extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do novel Código de Processo Civil.

4. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

5. Sem custas em razão da gratuidade deferida. Honorários advocatícios 

conforme pactuado.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 445534 Nr: 9682-34.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO AUGUSTO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT12.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956/MT

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que o requerido fora condenado ao 

pagamento de honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil 

reais), conforme sentença de fls. 87, proferida em 12/09/2017.

2. Todavia, pouco mais de um mês depois (23/10/2017), o autor pugna 

pelo cumprimento de sentença dos honorários, no valor de R$ 11.344,26 

(onze mil trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

3. Assim, verificando o magistrado que o valor apresentado pelo 

requerente excede em muito o valor da condenação, poderá reconhecer, 

de ofício, eventual excesso de execução.

4. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO 

DA PARTE EXEQUENTE. Possibilidade do reconhecimento, de ofício, de 

eventual excesso de execução. Precedente da Câmara. Consequente 

manutenção da decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70060338571, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, 

Julgado em 27/11/2014).”

5. Assim, considerando a significativa divergência entre o valor da 

condenação (R$ 1.000,00) e o valor apresentado pela instituição 

financeira (R$ 11.344,26) determino que venha o requerente, no prazo de 

05 (cinco) dias, retificar o valor do cumprimento de sentença.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 402397 Nr: 12624-73.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA FONTORA JABRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

 .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 436857 Nr: 5070-53.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VANDERLEY VOLFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:19619/O, JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB/MT15.904

 Vistos.

.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 302531 Nr: 23379-64.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA GRAFICA RONQUIM LTDA, JOÃO 

RONQUIM, RONIVALDO LEONARDO RONQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que o requerido fora condenado ao 

pagamento de honorários advocatícios, no importe de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), conforme sentença de fls. 146/148v, proferida em 

05/08/2016.

2. Assim, após o decurso do prazo para o devedor, o requerente fora 

intimado para trazer planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar o 

pedido de constrição on-line.

3. Todavia, o requerente apresentou, em 12/12/2017, um cálculo no valor 

de R$ 8.776,41 (oito mil setecentos e setenta e seis reais e quarenta e um 

centavos).

4. Dessa forma, verificando o magistrado que o valor apresentado pelo 

requerente excede em muito o valor da condenação, poderá reconhecer, 

de ofício, eventual excesso de execução.

5. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO 

DA PARTE EXEQUENTE. Possibilidade do reconhecimento, de ofício, de 

eventual excesso de execução. Precedente da Câmara. Consequente 

manutenção da decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70060338571, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, 

Julgado em 27/11/2014).”

6. Assim, considerando a significativa divergência entre o valor da 

condenação (R$ 1.500,00) e o valor apresentado pela instituição 

financeira (R$ R$ 8.776,41) determino que venha o requerente, no prazo 

de 05 (cinco) dias, retificar o valor do cumprimento de sentença.

7. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 306351 Nr: 2134-60.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DELGADO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - 

OAB:OAB/MT 7.685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 Vistos.

1. Intimem-se a patrona do autor a manifestar-se sobre o depósito judicial 

a título de honorários de sucumbência, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Havendo concordância, desde já defiro a expedição de ALVARÁ 

JUDICIAL em favor da patrona, mediante a comunicação dos dados 

bancários para a respectiva transferência e, na sequencia, conclusos 

para liberação da penhora realizada às fls. 121.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300349 Nr: 20997-98.2012.811.0002

 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: ALENIR MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10661

 Vistos.

1. Intime-se a devedora (instituição financeira), através de seu patrono 

(CPC, art. 513, § 2º, I), ou, se não for possível, na pessoa do próprio 

devedor, para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de quinze 

dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e 

também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no 

art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 311019 Nr: 7086-82.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE MARIA DA COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1.807 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:10092

 Vistos.

1. Ciente das petições em fls. 148, 149, 151/153, 158, 159, 160, 161/163 , 

167 e 168.

2. Primeiramente, acerca do pedido do autor nas petições de fls. 167 e 

168, tenho que resta prejudicado, vez que houve o sentenciamento do 

processo, conforme se vê em fls. 144/145.

3. Ademais, acerca dos pedidos do patrono da requerida, prossiga-se o 

feito apenas em face do cumprimento de sentença dos honorários de 

sucumbência.

4. Intime-se a devedora (instituição financeira), através de seu patrono 

(CPC, art. 513, § 2º, I), ou, se não for possível, na pessoa do próprio 

devedor, para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de quinze 

dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e 

também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no 

art. 523 do CPC.

5. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 6. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

7. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 292658 Nr: 12534-70.2012.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA TRANSPRISMA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON APARECIDA 

CAPARRÓS MORENO - OAB:10.016, Fábio José dos Santos - 

OAB:16.263/MT, WALTAIR PERES MARTINS - OAB:10.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos 

termos do que dispõe o art. 1010, § 3º do CPC.

2. Às providências.

.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 385193 Nr: 2154-80.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO AURELIO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 446673 Nr: 10260-94.2016.811.0002

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR LOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, THIAGO DE SIQUEIRA B. MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 439804 Nr: 6674-49.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIZER PEDRO DA SILVA BISPO

 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, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 321371 Nr: 17775-88.2013.811.0002

 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 VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 370441 Nr: 19756-21.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 .7. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o executado, 

por seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante intimação 

postal, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.8. Caso venha o executado 

arguir a matéria descrita no inciso I, acima referenciado, intimem-se o 

exequente a manifestar-se sobre ela no prazo de 05 (cinco) dias, 

remetendo-se, após, conclusos para análise do pedido.9. Havendo 

manifestação apenas quanto ao item II daquele dispositivo, façam-se os 

autos conclusos para apreciação do pedido, independentemente de 

manifestação da parte contrária, eis que a indisponibilidade excessiva 

pode ser cancelada, de ofício, pelo juízo. 10. Se, contudo, rejeitada ou não 

apresentada manifestação do executado, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, independentemente de lavratura de termo, 

com a imediata transferência do montante indisponível para a conta de 

depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).11. Caso se verifique o pagamento 

da dívida, por outro meio, façam-se os autos conclusos para o 

cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, § 6º).12. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 293910 Nr: 13949-88.2012.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A, BANCO SAFRA LEASING 

S.A, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:3.541-B, WERUSKA FONTES MAGALHÃES - OAB:10250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Oliveira Dutra - OAB:SP 

292.207, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 

19.081-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:MT/11065-A, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A, Waldir Luiz Bulgarelli - 

OAB:SP 217.291

 intimação para as partes sobre o retorno dos autos vindo do tribunal de 

justiça no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317035 Nr: 13397-89.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZIL GABRIEL TEIXEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GARCIA DA COSTA 

- OAB:13791, ANDERSON GARCIA DA COSTA - OAB:13.788/MT, 

BENEDITO ANTONIO BRUNO - OAB:7818

 Cumprindo o disposto no provimento nº56/2007/CGJ,impulsiono estes com 

autos com a afinalidade de intimar o advogado da parte Requerida ,para 

que15(quinze)dias,querendo apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO 

ofertado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 292381 Nr: 12193-44.2012.811.0002

 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: APARECIDA NERES CORREA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A (BRADESCO 

FINANCIAMENTOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSE NOGA JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 12.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 intimação para as partes sobre o retorno dos autos vindo do tribunal de 

justiça no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305050 Nr: 683-97.2013.811.0002

 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: MARCELO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904, LEANDRO CERQUEIRA DE MORAIS - OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Cumprindo o disposto no provimento nº56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora , para 

que em 15 (quinze) dias, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao 

RECURSO ofertado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300498 Nr: 21158-11.2012.811.0002

 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: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS 

COMERCS. DE AUTOMOTORES, PEÇAS E SERV.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. DA COSTA- ME, MARIA LEILIANE DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:6618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente do pedido de cumprimento de sentença que aportou ao feito em 

fls. 110/112, entretanto, da manifestação apresentada pelo autor constato 

algumas afirmações, dentre elas a de que este Juízo manteve a taxa de 

juros mensal de 3,9% ao mês.

2. Pois bem. Em que pese tal afirmação, consigno que este Juízo apenas 

constituiu de pleno direito o titulo executivo judicial no valor de R$ 

59.680,47, que deveria ser atualizado (a partir daquele momento - 

sentença) com juros demora de 1% ao mês e correção monetária pelo 

INPC.

3. Desta feita, não há que se falar em manter a taxa de juros mensal de 

3,9%, motivo pelo qual, deixo de acolher o cálculo apresentado em fls. 111 

e 115.

 4. Concedo o prazo de 5 dias para que o autor traga aos autos novo 

cálculo, nos parãmetros dispostos em sentença de fls. 104/104-v.

5. Após, conclusos para análise do pedido de cumprimento de sentença.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 217379 Nr: 12761-02.2008.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL LUIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 242599 Nr: 3800-04.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S.A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, 

MARINEY RONDON MACIEL, SEBASTIÃO ROGÉRIO ALVIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:3584-A, 

ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 12.007

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema INFOJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo. Caso reste positiva a busca, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 380179 Nr: 26848-50.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICA DE LINGUIÇA DE SÃO MARCOS 

LTDA ME, MARCOS AURELIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84206, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema INFOJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo. Caso reste positiva a busca, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 
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entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 396411 Nr: 9443-64.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEZZALIRA E FIGUEIREDO LTDA ME, FABIO 

ALEX TAQUES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348, MARCELO PEREIRA DE LUCENA - OAB:16528, 

NAIARA EDUARDA BRITO SALA - OAB:OAB-MT 19200

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 444550 Nr: 9144-53.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS SANTANA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153447, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema INFOJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo. Caso reste positiva a busca, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 290891 Nr: 10541-89.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO ZILLI LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 444720 Nr: 9249-30.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO EDSON NOGUEIRA VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 270554 Nr: 10765-61.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO MONTANHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 5835-A, THIAGO 

DE SIQUEIRA B. MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 271610 Nr: 12603-39.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 315994 Nr: 12347-28.2013.811.0002

 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, MÁRIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCL ESPIRITO SANTO SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS, JULIO CESAR LIMA ESPIRITO SANTO, JULIO CESAR LIMA 

ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO R. DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 10.028, MARCELA REGINA A. FREITAS - 

OAB:9.454/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 377905 Nr: 25239-32.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 407964 Nr: 15586-69.2015.811.0002

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R FONTANA ME, RENATO FONTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que o requerente não justificou ter esgotado todos os 

meios possíveis para obter informações sobre o endereço da parte 

requerida, indefiro, por ora, seu pedido, com fundamento dos arts. 328, § 

5º e 476 da CNGC.

 2. Manifeste-se, pois, o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário, em caso de inércia do patrono, intime-se 

pessoalmente o autor para manifestar nos autos, em prazo igual, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387162 Nr: 3397-59.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO 

GROSSO DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN CAETANO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5868-1A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COUTINHO DE 

AQUINO - OAB:10176/MT, UBIRATAN FARIA COUTINHO - OAB:6760/MT

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 110265 Nr: 5990-42.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO VALMORBIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT-13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema RENAJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo.

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena extinção.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387209 Nr: 3439-11.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANORTE BANCO NACIONAL DO NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZALTINO MANOEL METELO, ROSIVETE 

AUXILIADORA NASSARDEN METELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Adelar Dal Pissol - 

OAB:2.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro
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 Cod. Proc.: 316137 Nr: 12494-54.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E ANTONIO DE CAMPOS CIA LTDA ME, ERINEU 

ANTONIO DE CAMPOS, MARTINHO ANTONIO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560-MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:OSB/MT 10.932 E, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 453390 Nr: 13389-10.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA ME, VILSON MARINHO RONDON MACIEL, 

SEBASTIÃO ROGÉRIO ALVIM, MARINEY RONDON MACIEL, MONISE 

CRISTINA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, Marcelo Álvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15445/0/MT, MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 116437 Nr: 339-83.1994.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVÁRZEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUSIE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR STAMATO FILHO - 

OAB:4491/MT

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema INFOJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo. Caso reste positiva a busca, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 372616 Nr: 21319-50.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEPHAN TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA - ME, JORGE LUIZ STEPHAN LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA PEREIRA FERNANDES - 

OAB:18786, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - OAB:56526/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 94157 Nr: 3669-68.2006.811.0002

 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: BANCORBRAS ADMISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA APARECIDA GALIEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:9561/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 222787 Nr: 3048-66.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PACHECO COMÉRCIO ATACADISTA E 

DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP, JOSÉ OSVALDO SERAFIM PACHECO, MARIA 

AUXILIADORA MENDONÇA PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:5.871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MORENO SANCHES 

JUNIOR - OAB:4759/MT, Taryni Marcelly Moreno de Assunção - 

OAB:11.993 MT

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema RENAJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo.

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena extinção.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 273041 Nr: 15214-62.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA

 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:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 247102 Nr: 7000-19.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESÁRIOS, MICROEMP. E MICROEMP. CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS SERGIO SPERANDIO, LEDA TEREZINHA 

SPERANDIO MELLHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.208, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319630 Nr: 15998-68.2013.811.0002

 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: PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO ANTONIO NASSARDEN STIVAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 61480 Nr: 7004-03.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO PASTRO ARAUJO

 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:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 99217 Nr: 8680-78.2006.811.0002

 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): MARCELO DE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMMINGER PISSANT 

- OAB:12.120/MT, CHARLES TAVARES RIBEIRO/UNIVAG - 

OAB:7401/MT, JOSÉ CARLOS FORMIGA JÚNIOR - UNIVAG - 

OAB:OAB/MT 5645

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema INFOJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo. Caso reste positiva a busca, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 420451 Nr: 22238-05.2015.811.0002

 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): FRANCIELY DE SOUZA E SILVA, JOSUEL 

PEDROSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 272855 Nr: 15468-35.2011.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARROZ TIO JOSÉ LTDA EPP, JOSÉ LAERCIO GALLO, 
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ROSIMEIRI PERES DA SILVA GALLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema RENAJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo.

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena extinção.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 231429 Nr: 11584-66.2009.811.0002

 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: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BENEDITA NUNES BISSOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5736/MT, JOÃO BARBOSA - OAB:4246/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15580/MT

 Vistos.

1. Procedo a baixa da restrição judicial sob o gravame do veículo, 

conforme extrato que ora se junta.

2. No mais, considerando não haverem outras pendências no feito, 

arquivem-se.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 233743 Nr: 13768-92.2009.811.0002

 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: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Cumprindo o disposto no provimento nº56/2007/CGJ,impulsiono estes com 

autos com a afinalidade de intimar o advogado da parte Requerida ,para 

que15(quinze)dias,querendo apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO 

ofertado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 316015 Nr: 12366-34.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIANY DE ARAUJO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:MT 16.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão do Sr. Oficial 

de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de extinção 

nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. 

__________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 233866 Nr: 13901-37.2009.811.0002

 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: ELIANA PAULA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC - BAMERINDUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUZICLEI MAINARDES 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 7.812, FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - 

OAB:6090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 intimação para as partes sobre o retorno dos autos vindo do tribunal de 

justiça no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 59303 Nr: 5058-93.2003.811.0002

 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): NOVO ESPAÇO MOVÉIS E DECORAÇÕES 

LTDA -PPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação para as partes sobre o retorno dos autos vindo do tribunal de 

justiça no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281295 Nr: 25236-82.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOBRE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ELEUSA 

GONÇALVES DOS SANTOS, ALCINDO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação para as partes sobre o retorno dos autos vindo do tribunal de 

justiça no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 397607 Nr: 10069-83.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO CAMPOS LTDA - ME, 

DOUGLAS NASSARDEN DE CAMPOS, ODENIR BENEDITO DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão do Sr. Oficial 

de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de extinção 

nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. 

__________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 273083 Nr: 16728-50.2011.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STAR COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA - ME, 

VANIA VELOSO TRANIM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da correspondência 

devolvida, requerendo o que entender necessário, sob pena de extinção 

nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. 

__________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 290690 Nr: 10309-77.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES DILL ME, CHARLES DILL, CRISTIANE TEIKO 

MAKYAMA DILL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA DE 

MORAES - OAB:12549, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Cumprindo o disposto no provimento nº56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora , para 

que em 15 (quinze) dias, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao 

RECURSO ofertado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 274720 Nr: 17724-48.2011.811.0002

 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: PAIXÃO & LISSONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:MT 7.901, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:MT/ 

9899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERALA 

DURAND - OAB:28.610/GO

 Cumprindo o disposto no provimento nº56/2007/CGJ,impulsiono estes com 

autos com a afinalidade de intimar o advogado da parte Requerida ,para 

que15(quinze)dias,querendo apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO 

ofertado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 112313 Nr: 7870-69.2007.811.0002

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAL DE JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL CESAR DIAS 

AMORIM - OAB:6.470

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão do Sr. Oficial 

de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de extinção 

nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. 

__________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 73546 Nr: 6500-60.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO THOMAZ DE AQUINO, JOELMA 

FERREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE APARECIDA MENDES 

PEREIRA - OAB:5019/MT

 intimação para as partes sobre o retorno dos autos vindo do tribunal de 

justiça no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 384730 Nr: 1875-94.2015.811.0002

 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): UNIÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA, IVAN NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão do Sr. Oficial 

de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de extinção 

nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. 

__________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 253256 Nr: 12073-69.2010.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATILDE DE JESUS PEROMALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I . 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A

 Cumprindo o disposto no provimento nº56/2007/CGJ,impulsiono estes com 

autos com a afinalidade de intimar o advogado da parte Requerida ,para 

que15(quinze)dias,querendo apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO 

ofertado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307534 Nr: 3465-77.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAO DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TARNAVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão do Sr. Oficial 

de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de extinção 

nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. 

__________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000054-04.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PRODUTIVA MINERACAO EIRELI - 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: 1000054-04.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: PRODUTIVA MINERACAO EIRELI - ME Vistos. 1. Ciente 

da desistência da conversão desta Ação de Busca e Apreensão em 

Execução. 2. Defiro o pedido do autor para expedição de Mandado de 

Busca e Apreensão, no endereço informado no feito. 3. Expeça-se o 

necessário. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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